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Qual a principal lei 
na Segurança do 

Trabalho? 

 

 

      ocê já pensou no número de leis que temos 
na legislação relacionada à Segurança do 
Trabalho? Pois apesar desta enxurrada legal, 
com obrigações na CLT, no Código Civil, na lei 
no 8231/91 da Previdência e nas regras gerais 
da Constituição Federal, não faz parte dos 
nossos estudos uma das principais leis. 

Como assim, professor! Que lei é esta? 
Meu filho, é a internacionalmente conhecida 
Lei de Murphy, que estabelece o seguinte: "se 
algo pode dar errado, dará". 
Não entendi, professor! 
Pense bem, se passarmos a acreditar, e a 
seguir esta lei, estaremos a cada dia sendo 
mais prevencionistas e desenvolvendo 
sistemas que tenham a redundância como 
prioridade, ou seja, como sabemos que tudo 
pode dar errado, precisamos começar a 
trabalhar com sistemas que tenham mais de 
uma forma de prevenção. 
Por isso, continue estudando toda a legislação 
prevencionista, mas na minha opinião, na 
hieraquia legal, a Lei que deveria estar sobre 
todas as outras, inclusive sobre a Constituição 
Federal, é a Lei de Murphy. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

      om frequência recebo mensagens sobre a 
qual minha interpretação em relação à 
legislação ou se eu sei se há uma determinada 
lei sobre algum assunto específico. 
Um dia desses recebi a seguinte pergunta: 
Professor, tem alguma lei que fale sobre 
proteção de mulheres grávidas devido a 
exposição ao ruído? 
Informei que desconhecia, mas depois fiquei 
pensando sobre o assunto. A pergunta não 
deveria ser restrita a uma obrigatoriedade 
legal e sim se há estudos que comprovem que 
a exposição a uma determinada situação traga 
consequências ao trabalhador. 
Refleti sobre isto porque é comum 
reclamarmos que o patrão se restringe apenas 
ao mínimo e apesar de não concordar, consigo 
entender os motivos, mas o profissional de 
Segurança do Trabalho deve sempre ir 
além,até para tentar conseguir argumentos 
que convençam tecnicamente, ainda que 
legalmente não haja uma obrigação. 
 

 
 

Em relação ao ruído para grávidas, lógico que o 
problema não é somente a grávida, mas as 
consequências para o ouvido do bebê. 
De acordo com a Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO), em 
condições de ruído acima de 80dB(A), deve-se 
afastar a mulher grávida deste ambiente de 
trabalho a partir da semana 20 ou 22 de 
gravidez. 
Este parâmetro é um pouco mais restritivo do 
que o estabelecido pelo Guía Técnico 
do Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT), neste guia a 
recomendação é de não expor as mulheres 
grávidas com mais de 25 semanas a um nível 
diário equivalente, superior ou igual a 80 
dB(A), além de avaliar a exposição combinada 
do ruído, vibrações, ototóxicos e outros 
fatores pontecializadores dos efeitos 
associados ao ruído. A Asociación Española de 
Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) 
segue este mesmo critério. 
Ou seja, em uma pesquisa rápida identificamos 
vários estudos sobre o tema, ainda que não 
tenhamos uma legislação específica (pelo 
menos eu desconheço), mas sempre é bom 
olhar além das normas regulamentadoras. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Atualmente tenho estudado sobre o 
comportamento humano e com 
formação em exatas nem sempre é 
tão fácil o entendimento. 
Dentre as minhas leituras, 
recomendo este livro. Apesar da 
linguagem técnica, com um pouco de 
empenho é possível o entendimento. 
 
 

 
 

 

Prezados Prevencionistas, 
 

Nesta edição continuo na jornada de 
difundir informações sobre Saúde e 
Segurança do Trabalho, mas aproveito 
para lhe fazer um pedido: ajude nesta 
difusão. Não apenas divulgando o Jornal 
Segurito, mas também produzindo 
material, passando a informação para a 
família e para os colegas de trabalho. 
Precisamos fazer a Segurança do 
Trabalho se tornar um valor na nossa 
vida e na daqueles que nos cercam 
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V 

 

A mulher do Lusitano olhou para o filho 
com 18 anos, chamou o marido e disse: 
- Manoel este menino não parece nem 
comigo, nem com você. 
O Manoel olha para ela e responde: Isto 
eu já sabia. Lembra na maternidade 
quando ele fez cocô? Você falou troca 
ele! E eu troquei... Peguei um limpinho! 
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Já o LSE é a maior concentração em volume, 
capaz de inflamar quando em contato com 
uma fonte de ignição. 
Mas vamos ao exemplo: imagine que você está 
chegando em casa e há uma vazamento que 
deixa sua cozinha (aceite como sendo possível) 
com 100% de GLP. Seu primeiro movimento é 
ligar o interruptor e consequentemente gerar 
uma faísca. Nesta situação, a minha pergunta é 
a seguinte:  a casa voará pelos ares junto com 
você? 
Posso responder, professor? 
Não, porque você estava no treinamento e já 
sabe a resposta. Mas acho que já deu tempo 
para os demais pensarem. Pois bem, não 
acontecerá nada! E para quem está se 
perguntando: Como assim? Deixa eu explicar. 
O GLP possui LIE de aproximadamente 1,8% e 
LSE de 9,2%, ou seja, para que a mistura do 
GLP com o ar ambiente possibilite a ignição é 
preciso que este gás esteja na faixa 
apresentada de concentração. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

1.      uando falamos sobre medidas de prevenção 

ou controle dos agentes químicos, podemos 

lembrar de dezenas de ações, mas é 

importante ter um critério de prioridade para 

aplicação. 

2. Como assim, professor? 

 
3. Meu filho, não pode ser algo aleatório, 

precisamos ter uma sequência lógica que pode 

ser resumida em quatro etapas principais: 

4. Eliminação do Agente: o primeiro passo é 

óbvio, retirar o agente do ambiente, porém 

nem sempre isto é possível. Mas algumas 

alternativas para esta etapa é a substituição do 

produto por outro menos agressivo, mudança 

do processo produtivo, revisão do layout 

(deixando o agente mais distante) e 

automatização da atividade. 

5. Redução do uso: como nem sempre será 

possível a eliminação, podemos tentar pelo 

menos diminuir o uso. Seja substituindo 

parcialmente o produto, estabelecendo 

procedimentos para um uso mais seguro, 

fazendo uma rotineira limpeza do ambiente de 

trabalho, instalando sistemas de exaustão 

E não me venha 
com desculpas 

      ual a visão que a maioria tem quando pensa 
em um profissional de Segurança do Trabalho? 
Infelizmente, para muitos, somos vistos apenas 
como fiscalizadores de EPIs ou somos aqueles 
que cuidam de alguns documentos. 
É verdade, professor. Antes de começar a 
estudar na área também tinha esta visão. 
No entanto, acho que deve estar claro, trata-se 
de um olhar bem limitado em relação ao 
profissional prevencionista. Esta visão 
generalizada, faz com que sejamos em muitas 
empresas apenas um fardo que o patrão 
precisa carregar devido a uma obrigação legal. 
Já trabalhei em empresa que era assim mesmo. 
O problema (e não vai espalhar) é que 
infelizmente em muitos lugares tenho que 
concordar com alguns patrões. Imagine, por 
exemplo, um profissional recém formado, que 
recebe um baixo salário e tem suas atividades 
complementadas com diversas ações não 
relacionadas à Segurança do Trabalho. Como 
consequência, muitos destes profissionais que 
já tiveram uma formação deficiente, não 
desenvolvem e acabam se acomodando nas 
“novas atribuições”.  
Professor, mas aí fica difícil. Mal formado, com 
salário baixo e desvio de função, é complicado 
sair de círculo vicioso de mediocridade. 
Concordo e não tenho nenhuma dica milagrosa, 
mas se eu fosse arriscar um conselho, diria que 
a capacitação seria uma porta de saída. 
Mas, professor, fiz um curso de um ano e meio 
sobre o assunto e vez por outra leio um livro. Na 
verdade, não leio mais porque são caros, além 
disso, boa parte da aprendizagem depende da 
prática. 
Meu filho, acreditar que um ano e meio na 
melhor instituição do país e a leitura de uma 
dezena de livros só precise ser complementada 
por prática é no mínimo ingenuidade. 
Em relação à leitura, o ideal é que fosse lido 
pelo menos um livro por mês, este relacionado 
à Segurança do Trabalho, pois devemos fazer 
leitura de outros títulos para ampliar nosso 
repertório. Em relação aos livros serem caros, 
recomendo que acesse o site 
www.fundacentro.gov.br, no qual você irá 
encontrar centenas de livros gratuitos.  
Além dos livros, você pode ver vídeos, por 
exemplo. Eu faço junto com o Nestor o SST É O 
CANAL no Youtube, além de ele ter um canal 
sozinho e eu também. Você encontra diversos 
outros canais e ainda há a possibilidade de 
ouvir podcasts. Eu elaboro semanalmente o 
Segurito em Cast que já conta com mais de 100 
áudios sobre o tema. Ou seja, não tem desculpa 
para você não se manter em contínua 
capacitação. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 
 
 

 

Prevenção para agentes químicos 
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Ancoragem 
 

Q 

Q 
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localizada ou ventilação para diluição do 

agente (lógico que seguindo critérios técnicos), 

inspecionando as atividades e orientando os 

trabalhadores. 

6. Isolamento: quando possível também 

podemos tentar segregar o agente agressivo, 

seja por uma separação completa ou pelo 

menos reduzindo o número de expostos. Este 

isolamento parcial também pode ser obtido 

por meio de revezamento dos trabalhadores. 

7. EPI: por último, como todos sabemos (e que 

infelizmente, em geral, é utilizado como 

primeira alternativa), temos os equipamentos 

de proteção individual, em que avaliaremos a 

situação e especificaremos luvas, aventais, 

botas, proteção respiratória e tudo mais que 

seja necessário para proteger o nosso 

trabalhador. 

Apesar de tentar estebelecer um critério de 

prioridade dentre as etapas apresentadas, é 

claro que diversas das ações podem ser 

implantadas em paralelo, além de outras que 

não foram citadas, o que não podemos é nos 

restringir aos EPIs e esperar que os 

trabalhadores, apesar de todo o desconforto 

no uso, façam a sua utilização sem 

questionamentos ou falhas. 

Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 

Segurança do Trabalho  

 
 

 
      o mês passado fiz um curso sobre NR 20 
com o instrutor Rodrigo Lucas de Souza e achei 
interessante pela abordagem mais prática em 
função do profissional ser Bombeiro Civil e 
Técnico de Segurança do Trabalho. 
Vários conceitos foram apresentados e gostei 
do exemplo utilizado em relação ao LIE (Limite 
Inferior de Explosividade) e o LSE (Limite 
Superior de Explosividade). 
 

 
 

Realmente, professor! Também estava no 
treinamento e gostei desta explicação.  
Pois bem, se você bem lembra, os conceitos 
clássicos são os seguintes: 
LIE é a menor concentração em volume, capaz 
de inflamar quando em contato com uma 
fonte de ignição. 

Limite Inferior e Superior de Explosividade 

 N 

http://www.fundacentro.gov.br/


 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ocê acabou de concluir o seu PPRA, fez 
dosimetria do ruído posto a posto e implantou 
todas as medidas que o orçamento disponível 
possibilitou, mas.. 

 
Lá vem o senhor esculhambar a história, 
sempre inventa um mas. Ok, continue. 
Meu filho, percebo que você anda meio 

estressado, cada dia fica mais ranzinza. Mas 
deixa eu continuar. Imagine que o gerente de 
produção, para melhorar a logística interna da 
empresa, faz uma grande mudança de layout, 
ou seja, troca tudo de lugar, porém sem tirar 
ou por nenhum novo equipamento. Pergunta: 
Se não houve entrada de novas máquinas, eu 
preciso refazer as avaliações de ruído? 
Professor, estou na dúvida. Acho que sim. 
Se chutou, chutou correto. No momento da 
mudança de layout a distribuição do ruído foi 
alterada e por exemplo, um trabalhador que 
estava mais afastado de determinada 
máquina, agora está bem próximo e 
recebendo maior dose diária. Ou seja, mesmo 
com uma simples mudança de layout é preciso 
rever as avaliações ambientais para verificar a 
necessidade ou não de controles. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

    az alguns meses ouvi do meu sobrinho o 
termo spoiler e confesso que não sabia do que 
se tratava. Ele me explicou que é quando você 
revela informações antecipadas de um filme, 
livro, jogo, dentre outras possibilidades e 
acaba sendo um estraga-prazer. 
O senhor estava por fora, professor? 
É verdade, meu filho. Mas depois pensando no 
termo percebi que eu dou muito spoilers para 
os meus alunos, mas não com intuito de ser 
um estraga-prazer e sim para fazer alguns 
alertas. 
Como assim, professor ? O senhor fica falando 
de filmes na aula!? 
Não, na verdade eu tento antecipar os 
problemas práticos que o profissional talvez 
venha a passar. Por exemplo, sempre comento 
que alguns deles irão passar por empresas que 
solicitarão alterações indevidas em 
documentos ou irão trabalhar fazendo 
praticamente nada de segurança, devido 
terem sido contratados apenas pela 
obrigatoriedade legal. 

 
Pô, professor ! Assim o senhor acaba 
desestimulando os seus alunos. 
Talvez, mas acho que eles precisam estar 
preparados para estas situações e já refletirem 
sobre as adversidades da profissão.  
Mas o senhor dá as respostas? Tem o 
gabarito? 
Quem dera fosse tão fácil, o objetivo do alerta 
não é para dizer o que deve ser feito, pois 
sempre haverá diversas variáveis envolvidas, 
mas para fazer os alunos pensarem e saberem 
que a profissão tem diversas dificuldades 
como todas as outras. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

Dando “spoiler” 
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   magine que na empresa onde você é o 
responsável pelo setor de Segurança do 
Trabalho foi implantado um novo processo 
com uso de um produto químico que você não 
conhecia. Seu primeiro passo é correr atrás da 
FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos) para identificar a 
composição do produto.  
Na sequência você vai na NR 15 verificar se 
está na listagem. Como não está, você já fica 
tranquilo em relação à insalubridade, mas 
ainda temos que proteger o trabalhador, então 
você busca a ACGIH, pois quando realizar a 
análise química precisará de um parâmetro 
para comparar, porém o referido produto 
também não faz parte da ACGIH. 

 
Professor, eu sempre busco outras normas 
internacionais. 
Excelente, meu filho, mas ainda assim há a 
possibilidade de não encontramos o referido 
limite de tolerância, por um motivo bem 
simples, vamos tomar por base a ACGIH. Lá 
encontraremos algumas centenas de limites, 
mas ao acessarmos o cadastro de produtos 
existentes com número CAS é de quase 12 
milhões (uma espécie de digital do produto 

F 

Ruído só com a mudança do layout 
 

I 
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Produtos químicos sem LT 

químico, onde temos um cadastro que é 
diariamente atualizado). 
Então ferrou, professor!!! O que podemos fazer 
para saber se o meu trabalhador está ou não 
em uma situação de risco? 
Há vários critérios para avaliação de 
substâncias sem limite de tolerância, faz pouco 
tempo aprendi um.  
Segundo a Fundação Fernandez Velasco, 
devemos utilizar os dados toxicológicos 
publicados na bibliografia científica sobre a 
substância e usar os seguintes critérios: 
- No caso dos agentes comprovados como 
cancerígenos, mutagênicos, teratogênicos ou 
com efeitos agudos de sensibilização, vamos 
considerar que independente do tempo de 
exposição e da sua concentração, o limite de 
tolerância deveria ser zero. 
- No caso de termos na FISPQ os valores de 
dose tóxica mínima (DTm), dose letal mínima 
(DLm) e dose letal 50 (DL50), pode-se utilizar 
os seguintes critérios para definir o LT 
(considerando um adulto de 75kg, com 
frequência respiratória de 20L/min e 8 horas 
de trabalho):  
- 1/100 do valor do DTm 
- 1/200 do valor do DLm 
- 1/400 do valor do DL50 
Com este parâmetros podemos obter um 
limite de tolerância. 

LT = 0,75 mg / 20 L/min x 60 min x 8 h 
LT = 8 x 10 -5 mg / L = 0,08 mg / m3 

Assim, por exemplo, para um DL 50 de 1 
mg/Kg, teremos um LT de 0,02 mg/m3. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

- Vovó, a senhora bate as botas para 
mim? 
– Mas porque você não bate sozinho?  
- É que o papai disse que quando você 
batesse as botas ele me levaria para a 
Disney 
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Ela não foi feita para um único amor 
 
 

O mafioso vai cobrar um chinês 
acompanhado de um intérprete. 
- Pergunte a ele onde está o dinheiro – 
diz o mafioso. 
- Ele disse que não sabe do que o senhor 
está falando. 
O mafioso pega o revólver, aponta para o 
chinês e ordena ao intérprete:  
- Pergunte de novo! 
O chinês responde: “Tá bom! O dinheiro 
está enterrado no quintal do meu primo 
Yang Jinping”. 
- O que ele respondeu – pergunta o 
mafioso. 
- Ele disse que o senhor não teria 
coragem de puxar o gatilho. 


A sogra vai visitar a filha. Ela toca a 
campainha e o genro abre a porta e diz: 
– Sogrinha! Quanto tempo que a senhora 
não aparece! Quanto tempo vai ficar 
conosco desta vez? 
– Até vocês ficarem cansados de mim! 
O genro responde: 
– Sério? Não vai nem mesmo tomar um 
cafezinho? 
 
 
 
 

     ou aula faz uns 13 anos e às vezes acho que 
a educação está cada vez mais formando 
pessoas cartesianas, ou seja, indivíduos 
que pensam e agem como seguindo 
procedimentos. Falo isso porque a cada dia 
ouço menos questionamentos, os alunos não 
desconfiam das minhas afirmações, apenas 
escutam, como se eu tivesse um gabarito. 
Ahhh, professor, mas eu mesmo fico com 
vergonha de duvidar da informação! Tem 
professor que fica chateado. 
Talvez, no momento, dependendo da dúvida, 
alguns professores fiquem incomodados, mas 
estes questionamentos, fazem com que ele 
repense as informações, reveja o formato da 
aula ou até mude de opinião, ou seja, o aluno 
e o professor crescem. 
Gosto muito de uma frase do Sigmund Freud 
que explica bem isso: Se dois indivíduos estão 
sempre de acordo em tudo, posso assegurar 
que um dos dois pensa por ambos. 
Professor, mas parte desta responsabilidade de 
gerar alunos mais questionadores não é da 
própria escola? 
Com certeza, sei que sendo professor faço 
parte do problema e por isso minha 
inquietação em busca de uma solução. Além 
do mais, não podemos ficar acorrentados a 
conhecimentos exclusivamente acadêmicos, e 
às vezes ultrapassados, devido a velocidade de 
geração de informações, precisamos quebrar 
estes elos e buscar novas habilidades. 
Também é preciso aceitar a atual instabilidade 
do mercado e passar a ver cada sala de aula 
como geradora de mentes que precisam 
aprender a aprender. Não podemos continuar 
possibilitando a comparação da sala de aula a 
um sistema fordiano, ou seja, um processo 
linear que ao final da linha de produção temos 
bons profissionais. 
Como assim, Professor! Então não basta eu ir 
para a escola e ter uma formação? 
Talvez na época do meu pai ou do meu avô, 
bastaria adquirir um determinado 
conhecimento e a vida estava traçada, não era 
necessário nenhum upgrade profissional. Uma 
graduação, por exemplo, era certeza de 
emprego.  
Hoje, além de não haver certeza de nada, 
precisamos de atualizações constantes, por 
isso nosso objetivo não pode ser uma 
determinada formação, mas sim aprender a 
ser um eterno “aprendedor”. Caso você 
conquiste esta qualidade estará pronto para 
hoje, amanhã e para o incerto futuro. Para 
isso, é preciso duvidar do seu professor, do 
livro que você está lendo (se não está, 
deveria), buscar fontes paralelas e continuar 
crescendo e aprendendo. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 
 

Eterno apreendedor 
     inguém estava esperando que o André fosse 
se apaixonar justamente por ela. Mas, como 
dizem por aí, as razões do coração são 
realmente inexplicáveis. 
 

 

Ele sempre foi do tipo expansivo, gostava da 
brincadeira e não era lá muito estudioso. Ela 
porém, era inteligente e cheia de informação, 
sabia um pouco de tudo. Um pouco nada! 
Sabia muito sobre diversos assuntos, além de 
ter uma beleza diferente. 
E tudo foi bem sem querer, ele havia acabado 
de terminar o ensino médio e resolveu fazer 
um curso técnico e por influência de um amigo 
do seu pai, que era Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, decidiu seguir pela área da 
prevenção. 

J O R N A L  S E G U R I T O
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D No primeiro dia de aula olhou para ela, mas 
não sentiu nada, achou ela até meio chata, um 
pouco esnobe mesmo, com aquela cara de 
sabe tudo. Mas os dias passaram, e o nada 
tornou-se algo, a chatice parecia um charme e 
o que antes era esnobe, agora ele via como um 
conhecimento refinado. 
Resolveu então partir para cima, mas primeiro 
começou a buscar informações sobre ela. 
Procurou no Facebook, WhatsApp, Google, 
Linkedin, com os demais colegas e até na 
biblioteca. Com toda esta informação, pensou: 
ela tá no papo! 
Apesar de todo o esforço, ela não era do tipo 
fácil, tinha diversos admiradores e retribuía a 
todos com um sorriso e um pouco de carinho. 
Por várias vezes pensou em desistir da paixão, 
pois acreditava que nunca conseguiria 
entendê-la. 
No entanto, o convívio por um ano meio no 
curso de Técnico de Segurança do Trabalho foi 
os aproximando e hoje o André tem certeza 
que ela foi feita para ele e para todos. Não 
pense bobagem, meu romântico leitor, ele se 
apaixonou pela Segurança do Trabalho e tem 
convicção que apertado em um pedacinho do 
coração dela tem, junto com o meu e o seu 
nome, pelo menos um André marcado. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 

    em gente que me pergunta como arranjo 
tempo para produzir tanto material. Na 
verdade, para lazer sempre arranjamos tempo, 
e a cada dia tenho mais lazer, pois além do 
Jornal Segurito, desde 2004, tenho o Segurito 
em Cast, com novos áudios toda segunda e 
sexta. 

Acesse em: https://soundcloud.com/segurito-
em-cast 
Tenho também o site do Jornal Segurito com 
atualizações diárias.  
Acesse em: www.jornalsegurito.com  
Mais recentemente iniciei o canal do Jornal 
Segurito no Youtube. 
Acesse em: 
https://www.youtube.com/channel/UCbmTLe
gu_IvHrC4LQz_3rjw  
Além do SST É O CANAL com o amigo Nestor, 
com vídeos semanais. 
Acesse em:  
https://www.youtube.com/channel/UC9OBoD
nNDH-pHXWslpB4lyw/videos  
E se você quer notícia de Segurança do 
Trabalho no Facebook, acesse a Fanpage do 
Jornal Segurito em:  
https://www.facebook.com/jornalsegurito/  
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