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Tristeza do pobre é acordar cedo em 
pleno domingo. 


Acho engraçado esse pessoal que 
acredita que o ex mudou, mas não 
acredita na eficácia da vacina. 


Acho que só quem está feliz e ansioso 
pela terceira onda do COVID é o meu 
vizinho. A noiva dele falou que só casa 
quando acabar a pandemia.  
 
 

 
 

       uando falamos de metodologias para 
atenuação de protetores auriculares, 

pensamos principalmente em NRR e NRRsf. 

Mas acredito que você já ouviu falar do 
método longo. 

Professor, já ouvi falar, mas não sei nem 
para onde vai. 

É o seguinte, meu filho: no caso do NRR e 

do NRRsf a avaliação de atenuação do 
protetor é realizada com a utilização de 

ruído rosa, ou seja, com um ruído padrão 

que caracteriza-se por manter a potência 
(energia) igual entre todas 

as oitavas sonoras (e também em qualquer 
outra escala logarítmica).  
 

 
 

Mas na empresa o ruído não terá 
exatamente esse mesmo padrão, 

professor. 

Perfeito e essa é a limitação. O ruído no 
ambiente de trabalho não segue esse 

padrão, mas serve para termos um valor de 
referência para especificarmos nossos 

protetores. 

Não tem uma forma mais precisa? 
Meu filho, seria o Método Longo, nesse 

método não utilizaremos os níveis de 

pressão sonora do ambiente de trabalho 
em bandas de frequência de 125Hz até 

8KHz. 
Professor, tem como o senhor explicar 

como calcular? 

Aqui não tem espaço e acabei de descobrir 
que você não tem assistido a meus vídeos 

no canal do Jornal Segurito no Youtube, 

pois em uma das minhas aulas virtuais 
tratei desse assunto, o link é este: 

https://bit.ly/3w27tTo. 
Obrigado, professor! Vou dar uma parada 

na Netflix e tentar maratonar seu canal. 

Prometo que vou curtir e compartilhar os 
vídeos. Última pergunta: o senhor indica 

algum livro sobre esse tema. 

O livro do Samyr Gerges sobre Protetores 
Auditivos que coloquei em destaque ao 

lado é uma excelente indicação. 
Um abraço e bons estudos! 

Mário Sobral Jr  

Eng. de Seg. do Trabalho 
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     Contatos:                                   Mariosobraljr                   Jornal Segurito                   www.jornalsegurito.com                mariosobral@jornalsegurito.com 

 

Para entender do básico a 
questões mais específicas sobre 
os protetores auditivos indico 
esse excelente livro. Pequeno e 
barato, mas com informações 
valiosas do internacional 
professor Samir Gerges. 
Tenho certeza que você vai 
gostar. 

Mensagem     
ao Leitor 
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Protetores Auditivos 

Samir N. Y. Gerges 

NR Editora  
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Vamos lá, senhoras e senhores! 
 

Desculpem o trocadilho, mas a edição 
desse mês está do barulho! Resolvi tratar 
do famoso ruído e tem texto sobre 
atenuação do protetor auricular, omissão 
de uso, caracterização da PAIR, 
especificação do EPI, como calcular o 
NEN para realizar o preenchimento do 
PPP e um pouco mais. 
Então leia e faça barulho compartilhando 
e aplicando as informações. 
 

Um abraço, 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 
 

 

Parte da 
Produção do Prof. 

Mário Sobral  

 

 

 

Jornal Segurito - Youtube 
Vd. 239 - Comentando a OS 608/98 do INSS 
sobre Perda Auditiva - II 
https://www.youtube.com/watch?v=36pQRTui

pWI&t=11s 

Vd. 238 - Comentando a OS 608/98 do INSS 
sobre Perda Auditiva Ocupacional 
https://www.youtube.com/watch?v=nCWdlPV

GnwY&t=7s 

SST é o Canal - Youtube 
Brigada de Incêndio, segundo a IT 17/2019 - 
Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=zFGCJto5s

hE&t=6sBrigada de Incêndio, segundo a IT 
17/2019 - Final 
https://www.youtube.com/watch?v=WcFASqo

phJ8 

Segurito em Cast – Spotify ou Soundcloud 
# 430 - Dicas para a organização dos EPIs 
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/430---

Dicas-para-a-organizao-dos-EPIs-et5i60 

Além da Prevenção 
04 – Salários e orçamento na ST 
https://anchor.fm/mrio-sobral0/episodes/04---

Salrios-e-Oramentos-na-Segurana-do-
Trabalho-etleve 

Segurito na Proteção 
https://protecao.com.br/category/blogs/segurito

-na-protecao/ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oitava
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_logar%C3%ADtmica
https://bit.ly/3w27tTo
https://www.youtube.com/watch?v=36pQRTuipWI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=36pQRTuipWI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=nCWdlPVGnwY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=nCWdlPVGnwY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=WcFASqophJ8
https://www.youtube.com/watch?v=WcFASqophJ8
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/430---Dicas-para-a-organizao-dos-EPIs-et5i60
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/430---Dicas-para-a-organizao-dos-EPIs-et5i60
https://anchor.fm/mrio-sobral0/episodes/04---Salrios-e-Oramentos-na-Segurana-do-Trabalho-etleve
https://anchor.fm/mrio-sobral0/episodes/04---Salrios-e-Oramentos-na-Segurana-do-Trabalho-etleve
https://anchor.fm/mrio-sobral0/episodes/04---Salrios-e-Oramentos-na-Segurana-do-Trabalho-etleve


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mais ou menos tranquilo em relação à 

atenuação, não chegava aos 80dB(A), mas 
considerando o fator de dobra 3, estava 

com uma margem aceitável em relação à 

dose de ruído, pelo menos na minha 
opinião. Com base nessa análise fiz a 

aquisição de uma boa quantidade de 

abafadores para ficar no estoque, porém 
qual foi a minha surpresa quando 

encontrei um catálogo atualizado do 
mesmo EPI e a atenuação havia mudado de 

15dB(A) para 13dB(A), ou seja, a exposição 

de 82 dB(A), com margem de segurança 

tinha ido para o espaço e agora meu 

trabalhador estaria exposto a 84dB(A), sem 

uma margem de segurança e eu com um 

estoque deste produto no almoxarifado.  

Entendi o problema e não tenho notícias 
tão boas para você. Para avaliar a 

atenuação de um protetor auricular é 

realizado um ensaio subjetivo, ou seja, os 
testes são realizados com pessoas que irão 

colocar o protetor e com base em um 

amostral teremos a atenuação do 
protetor, porém quando o processo for 

renovado há a possibilidade do novo 
resultado ser diferente, pois teremos um 

novo amostral e a oscilação pode ocorrer. 

Poxa, professor, mas isso é permitido? 
Sim, é o critério utilizado, por isso o ideal é 

que tenhamos uma margem de pelo menos 

3dB(A) além da proteção que pretendemos 
dar ao trabalhador. Pense no lado positivo, 

agora você tem um grande estímulo para 
baixar o ruído ambiente ao invés de 

esperar atenuação apenas do EPI. 

Ok, professor. Tô ferrado, mas para meu 
alívio, posso dizer que um pouco menos 

ignorante.  

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 

 

 
 

 

    rofessor, estou com um problema com 
um protetor auditivo. 

Qual o problema, meu filho? 

Eu tenho um setor onde os trabalhadores 

ficam exposto a 97dBA e fiz a aquisição de 

um abafador que segundo as informações 
técnicas fornecidas pelo fabricante e 

presentes no CA a atenuação era de 15 

dBA, ou seja, teoricamente se todos os 
demais critérios fossem seguidos eu teria 

uma exposição do trabalhador para algo 

em torno de 82dB(A). 

 
Estou entendendo, mas antes de você 

continuar já alerto o quanto é difícil 

conseguir que os demais fatores sejam 
seguidos, ou seja, treinamento, 

fiscalização de uso, higienização, 

inviabilidade técnica dos demais controles, 
local para armazenamento e tudo mais. 

Professor, não vou mentir para o senhor, 

não atendemos tudo, mas como não 

consegui verba para outros tipos de 

controles tenho utilizado o EPI para tentar 
minimizar as consequências para os 

trabalhadores. 

Ok, desculpe lhe interromper pode 
continuar. 

Sim, como falei anteriormente, estava 

Comprei e atendia, mas agora não atende mais 
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     rofessor, onde eu consigo mais 

informações sobre caracterização da PAIR 

(Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), fui 

conversar com o médio do trabalho da 

empresa, mas não entendi muito bem e 

fiquei com vergonha de perguntar para ele 
e como tenho mais proximidade do senhor 

queria uma ajuda. 

 
Meu filho, já lhe disse que você não pode 
ter vergonha de fazer perguntas, há muito 

material sobre o tema e provavelmente o 
médico poderia dar uma orientação até 

melhor do que a minha, mas um dos 

materiais que você pode iniciar a leitura é a 
Ordem de Serviço INSS/DAF/DSS Nº 

608/98. Nesse material ele indica as 

seguintes características da PAIR: 
a) ser sempre neurossensorial, por 

comprometer as células de órgão de Córti; 
b) ser quase sempre bilateral (ouvidos 

direito e esquerdo com perdas similares) e, 

uma vez instalada, irreversível; 
c) muito raramente provocar perdas 

profundas, não ultrapassando geralmente 

os 40 dB (NA) (decibéis Nível Auditivo) nas 
frequências baixas e 75 dB (NA) nas altas; 

d) a perda tem seu início, e predomina, nas 
frequências de 6.000, 4.000 e/ou 3.000 Hz, 

progredindo lentamente às frequências de 

8.000, 2.000, 1.000, 500 e 250 Hz, para 
atingir seu nível máximo, nas frequências 

mais altas, nos primeiros 10 a 15 anos de 

exposição estável a níveis elevados de 
pressão sonora; 

e) por atingir a cóclea, o trabalhador 

portador de PAIR pode desenvolver 

intolerância a sons mais intensos 

(recrutamento), perda da capacidade de 
reconhecer palavras, zumbidos, que 

somando-se ao déficit auditivo 

propriamente dito prejudicarão o processo 
de comunicação; 

f) cessada a exposição ao nível elevado de 
pressão sonora, não há progressão da 

PAIR. 

Exposições pregressas não tornam o 
ouvido mais sensível a exposições futuras; 

ao contrário, a progressão da perda se dá 

mais lentamente à medida que aumentam 

os limiares auditivos; 

g) os seguintes fatores influenciam nas 

perdas: características físicas do agente 

causal (tipo, espectro, nível de pressão 

sonora), tempo e dose de exposição e 
susceptibilidade individual. 

Fiz um vídeo sobre o tema que talvez lhe 

ajude.  Assista aqui:  
https://www.youtube.com/watch?v=nCWd
lPVGnwYn  

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 

Caracterização 

da PAIR 
P 

Um problema grave em relação aos EPIs é 
a especificação adequada e em relação a 

esse item, não há desculpas, a 

responsabilidade é nossa. Entretanto, é 
comum verificarmos total falta de 

critérios para avaliar e indicar o EPI mais 
adequado ao risco. 

Por exemplo, se solicitamos um protetor 

auricular para o setor de compras, este 
fará a aquisição do mais barato que existir 

na face da terra. Agora, se solicitamos 

protetor auricular de inserção em silicone, 
com atenuação NRRsf de 14dB, o setor de 

compras deverá comprar o mais barato, 

mas com a especificação descrita pelo 

SESMT. 

Outro ponto importante para ficarmos  

alertas é quanto à questão do custo 

benefício dos EPIs, pois principalmente 

para quem está começando na área há a 
falsa impressão de que a melhor proteção 

é a mais cara e com todos os acessórios 
possíveis. 

Precisamos ser criteriosos ao dimensionar 
o EPI de acordo com o risco. 

Por exemplo, por que comprar um 

abafador com atenuação NRRsf de 20dBA 
para um ruído de apenas 86dBA? 

Você pode estar pensando: mas qual é o 
problema de termos esta folga? Não 

teremos uma situação mais segura? 

O problema não é tanto a folga e sim o 
custo, com raras exceções, o orçamento 

do setor de Segurança é bem enxuto. 

Ao comprarmos equipamentos com custo 
superior ao necessário podemos estar 

perdendo dinheiro para outras aquisições. 

Além disso, tenho certeza que não 

compraríamos um equipamento de R$ 

500,00 sabendo que um de R$100,00 nos 

atende adequadamente. 

Ou seja, não devemos comprar canhão 

para matar passarinho, basta uma 
baladeira. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 

 
 

Não compre canhão para matar passarinho 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nCWdlPVGnwYn
https://www.youtube.com/watch?v=nCWdlPVGnwYn


 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    rofessor, estou com mais uma dúvida em 

relação à gestão dos abafadores que 

utilizo na empresa. 
Pode falar, meu filho. 

 
O fabricante indica troca anual, mas como 

a atividade em que são utilizados é 
tranquila, os equipamentos continuam, 

pelo menos aparentemente, perfeitos, 

porém como posso provar que ainda estão 

adequados para uso? 

O abafador vai perdendo a capacidade de 
atenuar devido à perda da tensão do arco e 

JORNAL SEGURITO 
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     rofessor, li um material na internet que 

me deixou em pânico. 

Sobre o que tratava o texto, meu filho? 

Sobre a diminuição da atenuação do 

protetor auricular quando o trabalhador 
não o utiliza por um determinado tempo. 

Já li algo sobre o assunto e realmente 

assusta, pois um período curto sem o 
protetor tem um impacto imenso na 

atenuação. Mas se você pensar bem é algo 
esperado. 

Não esperava isso não. 

Mas devia, você não ouviu e leu em tudo 
que é canto que EPI deve ser a nossa 

última escolha de controle? O motivo é 

esse, funciona, mas precisa ser utilizado de 
forma ininterrupta, algo bem difícil 

dependendo da atividade, da empresa e do 
trabalhador. 

Pensando por esse lado realmente é algo 

esperado. Mas cai muito! 
Qual foi o exemplo que você viu? 

Imagine a situação de um protetor 

auricular que atenue 25dB se usado de 

forma ininterrupta por uma hora.  Agora 

vamos supor que o trabalhador não 

utilizou o protetor por apenas 3% do 
tempo, ou seja, dois minutos. 

Aparentemente não é nada, não é? Pois 

bem, ao invés de atenuar 25dB o protetor 
irá atenuar apenas 14 dB. Se 

considerarmos 5 minutos sem a utilização 
a atenuação será apenas de 11dB.  

Realmente são valores que assustam. 

Tem um outro material da OMS 
(Occupational Exposure to Noise: 

P Evaluation, Prevention and Control) que 

apresenta o gráfico abaixo: 

 
A curva superior apresenta a atenuação 

por frequência com 100% de uso do 
protetor, a segunda linha com uso de 99% 

da jornada, já faz a atenuação despencar. 

As curvas seguintes apresentam tempo de 
uso de 98%, 95% e 90%. 

Ou seja, apesar de saber o quanto é 
complicado controlar o ruído de outra 

forma que não seja com o protetor 

auricular, vou tentar pensar nessa 
possibilidade para ser mais efetivo na 

proteção dos trabalhadores. 

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho 
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Tempo de troca do abafador 
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        envoltório básico de informações, 

dados, decisões e recursos aos quais 

os(as) profissionais de saúde e segurança 

do trabalho estão submetidos 
diariamente em sua rotina laboral, não é 

nem de longe desprezível. O que, às vezes, 
acaba por acarretar uma distribuição 

desigual no que tange à atenção aos 

aspectos mais organizacionais de seu 
trabalho, sobretudo quando lançamos um 

olhar crítico para as rotinas 

administrativas e de gestão pontual.  

 
 

O excesso de praticidade, combinado a um 

desejo de resolução instantânea de 
problemas, cuja complexidade nem 

sempre é redutível ao ponto de 

implantação de uma solução mágica. 
Devem ser minuciosamente analisados e 

refletidos pelo(a) profissional atuante na 

SST, pois cada situação guarda suas 
peculiaridades e possibilidades de 

maiores desdobramentos positivos ou 
negativos. Portanto, uma apreciação mais 

sensível e diligente quanto ao método que 

está sendo aplicado, a organização 
pontual de tarefas triviais e a abertura 

para o aprendizado permanente em um 

universo profissional circundado por 
constantes mudanças, são alternativas 

claras e desejáveis dentro do ciclo de 
varredura da excelência operativa das 

práticas gerenciais e operacionais da SST. 

Robson Vilela – Engenheiro de Segurança 
do Trabalho e Professor. 

 

Gestão funcional para 

uma verdadeira cultura 
ocupacional 

 

 

 

Hoje eu tô trabalhando de forma 
culposa: quando não há intenção de 
trabalhar. 


Eu olho pra minha identidade e não sei o 
que é pior, minha assinatura ou minha 
foto. 


Todo mundo namorando ou casando, e 
eu aqui, me perguntando como que o 
mosquito consegue me achar com a luz 
apagada. 
 

O 

o desgaste da almofada de vedação (que 
pode ser trocada periodicamente), mas é 

óbvio que determinado protetor não vai 

atenuar 15 dB(A) durante seis meses e a 
partir do dia seguinte passará a atenuar 

0dB(A), há um decrescimento ao longo dos 
dias. Caso você tenha um volume que 

valha a pena a economia, uma sugestão 

seria mandar para testes em laboratório 

para avaliar qual a atenuação após os seis 

meses e verificar que mesmo tendo uma 

perda se ainda atende à sua necessidade 
de proteção dos trabalhadores, dessa 

forma você teria um critério técnico para 
demonstrar que mesmo com a indicação 

do fabricante para troca anual, o 

equipamento ainda tem condições de 
atender as suas necessidades. 

Ok, professor, vou analisar quanto custa 

esse tipo de teste para avaliar se vale a 
pena o custo benefício. Obrigado! 

Mário Sobral Jr  
 Eng. de Seg. do Trabalho 

 

 
 

 

 

 

http://www.who.int/occupational_health/publications/occupnoise/en/
http://www.who.int/occupational_health/publications/occupnoise/en/


  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     a edição passada falamos um pouco 

sobre treinamentos de Segurança do 

Trabalho na modalidade EAD e o meu 
amigo Sidney Figueira não chegou a 

concluir o assunto. Para facilitar, ele 

apresenta os vários tópicos aos quais 
devemos ter atenção. 

DURAÇÃO 
A duração do curso a distância deve 

ser igual à duração do curso na modalidade 

presencial, já que a capacitação é prevista 
em NR, onde se estipula a duração mínima 

necessária. 

LOCAL E HORÁRIO 
A instituição deve disponibilizar ambiente 

adequado à tecnologia a ser utilizada 
durante o curso. Além disso, a capacitação 

em SST deve ser realizada em horário de 

trabalho e o acesso ao local de estudo deve 
ser franqueado pelo empregador. 

O treinamento pode ocorrer nas 

dependências do trabalho ou nas de 

terceiro contratado para realização da 

capacitação. Também deve ser garantido 
pelo empregador o acesso à mídia 

escolhida, através de internet e dos 

equipamentos eletrônicos a serem 
utilizados. 

 
INTERAÇÃO 
O curso deve possibilitar a comunicação 

entre os alunos e os professores. 

TECNOLOGIAS 
A tecnologia deve ser adequada ao local de 

trabalho, além de ser suficiente para a 

realização efetiva do curso em questão. 
PÚBLICO ALVO 

A seleção da modalidade de EAD e 
semipresencial deve considerar as 

características do trabalhador, tais como 

escolaridade e familiaridade com os 
recursos pedagógicos e tecnológicos 

necessários à implementação dessa 

modalidade de capacitação. 
PROFISSIONAIS 

Os profissionais da educação devem 
ter formação condizente conforme NRs, 

além de preparação específica para 

atuar nesse tipo de modalidade. 
CONTEÚDO PRÁTICO 

É indispensável que os treinamentos 

práticos previstos em norma, 

caracterizados como aqueles que 

demandam a aprendizagem do 
trabalhador in loco, além de constar no 

projeto pedagógico, devem ser 

ministrados de forma presencial. 
SISTEMAS DE AVALIAÇÃO  

Treinamento EAD na SST  
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Existência de sistemas de 

acompanhamento e avaliação da 

aprendizagem que sejam contínuos e 

efetivos, de forma a verificar o 
desenvolvimento das habilidades e o real 

aprendizado do conteúdo pelo 

trabalhador. 
Finalmente, é importantíssimo ressaltar 

que as disposições mais específicas acerca 

dos treinamentos de SST na modalidade 
semipresencial e a distância estão 

previstas no Anexo II da NR1, que foi 

atualizada recentemente para incluir o 

ensino EAD. 

VANTAGENS DO EAD 
O ensino a distância tem diversas 

vantagens a serem consideradas pelos 

gestores e colaboradores da área de SST. 
Entenda algumas delas: 

CUSTOS REDUZIDOS 
O EAD permite uma grande redução dos 

custos para bancar o curso na comparação 

com o curso presencial. Isso ocorre porque 
não há necessidade de uma estrutura para 

a acomodação dos alunos. Além disso, os 

alunos e a empresa não gastam dinheiro e 
tempo com o deslocamento para a escola, 

por exemplo. 
FLEXIBILIDADE 

A maior flexibilidade do ensino EAD em 

relação aos cursos presenciais é inegável. 

Através do EAD, o aluno consegue estudar 

no próprio local de trabalho, sendo que o 

colaborador pode adaptar a sua rotina de 
trabalho ao curso que está sendo 

ministrado. 
A modalidade EAD permite que mais 

pessoas acessem um ensino de qualidade, 

de maneira a disseminar o conhecimento 
da área de SST para todo o Brasil. 

VALIDADE É A MESMA DO PRESENCIAL 

Por definição legal, a validade de um curso 
EAD é a mesma de um curso presencial, 

sem possibilidade de distinção pelas 
autoridades do Trabalho. 

Um grande abraço e até o próximo artigo! 

Sidney Figueira - Diretor Técnico  
Personality Educacional Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    rofessor, essa semana identifiquei uma 
besteira que me fez sentir um mini infarto. 

Qual foi o problema, meu filho? 

Tenho preenchido o campo sobre 
avaliações ambientais do PPP com 

informações erradas. 

Qual foi o erro? 
Como o senhor já deve saber, e eu soube 

faz pouco tempo, no PPP utilizamos o Nível 
de Exposição Normalizado, famoso NEN, 

mas eu utilizava os valores diretos do 

PPRA, sem fazer o ajuste para o NEN. 
Como você está fazendo agora? 

Atualmente faço a dosimetria o mais 

próximo possível da jornada completa 
(nem sempre é possível) e com o valor da 

dose encontro o NE. Por exemplo, imagine 
que a dose obtida foi de 120% com 

dosimetria realizada em 7,5h. Primeiro 

passo é converter de hora para minuto, ou 

seja, nesse caso multiplico 7,5 x 60 e 

obtenho: 450 minutos. Considerada uma 

jornada de 8 horas (450 minutos) e fator de 
dobra 5, pego essas informações e jogo na 

seguinte equação. 
 

NE = 16,61 log (480/Te x D/100) + 85 

 
No lugar do Te (tempo de exposição coloco 

os 450 minutos e no lugar do D a dose de 

120%. 
 

NE = 16,61 log (480/450 x 120/100) + 85 
 

Fazendo os cálculos vamos obter 86,78 dB 

(A). o problema que esse é o valor do NE e 
não o do NEN, ou seja, preciso pegar esse 

valor e jogar na seguinte equação. 

 

NEN = NE + 16,61 Log (Te/480) 

NEN = 86,78 + 16,61 Log (450/480) 
NEN = 86,31dB(A) 

 

Esse seria o valor que deveria entrar no 
meu PPP, como o tempo de exposição é 

bem próximo dos 480 minutos o erro não 

foi muito elevado, mas tem várias 
dosimetrias que fiz com apenas 6 horas e 

nesses casos a diferença aumenta 

bastante. 

Meu filho, assuma o erro, explique para a 

chefia as consequências e verifique se em 
função da informação equivocada algum 

trabalhador está sendo prejudicado, caso 

esteja já informe para o jurídico e torço 
para que tudo dê certo no seu emprego. 

Obrigado, professor! Aproveito para 
perguntar se não tem alguma vaga de 

emprego que o senhor esteja sabendo pois 

acho que posso rodar da empresa.  
Mário Sobral Jr  

 Eng. de Seg. do Trabalho 

 

 
 
 
  
 
 

Estou preenchendo 

o PPP errado 

Minha ficante terminou comigo, porque 
descobriu que eu tenho namorada. A 
minha namorada também descobriu e 
me largou, e eu não posso nem chorar, 
porque minha mulher tá em casa. 


Você já pensou que quando ferve a água 
pra matar bactérias elas morrem, mas 

continuam na água só que cozidas?  

Piadinhas 

P 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-01-atualizada-2020.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-01-atualizada-2020.pdf

