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Qual o contrário de papelada? 
Pá vestida. 


Qual é o cúmulo da solidão? 
Morar sozinho e fugir de casa. 


Joãozinho chega atrasado à escola. 
Quando ele entra na sala de aula, a 
professora diz: 
- De novo atrasado, Joãozinho? 
- Ué, professora! Não é a senhora que 
diz que nunca é tarde para aprender? 

 

 
 

    rofessor, já assisti e li um pouco sobre a 
Avaliação Ergonômica Preliminar e Análise 
Ergonômica do Trabalho, mas ainda estou 
com algumas dúvidas. Por exemplo, a tal da 
AEP é só para ter uma noçãozinha do 
problema ergonômico? 
Não, meu filho! A AEP deve ter o mesmo 
rigor técnico e científico da AET. Acho que a 
principal diferença é que na Avaliação 
Preliminar temos como resolver um 
problema com menos informações, o que 
não significa que essas poucas 
informações sejam simples. 
Mas quando eu vou saber que é necessário 
aprofundar ou não uma avaliação? 
O meu entendimento é que não existe 
como realmente padronizar essa decisão. 
Por exemplo, se um profissional mais 
experiente faz a AEP, tem como resolver 
diversos problemas sem a necessidade de 
uma AET, simplesmente por ter um 
repertório maior e conseguir de forma 
consistente “pular” algumas etapas, mas 
esse mesmo posto sendo avaliado por uma 
pessoa com pouca experiência talvez seja 
necessário aprofundar em termos de 
informações e ir para a AET. 
Entendi! Realmente não é tão fácil de 
definir quando será necessária a AET. 
Na verdade, a NR 17 estabelece situações 
que são bem objetivas para aplicar a 
Análise Ergonômica do Trabalho, além da 
situação em que é necessário o 
aprofundamento da AEP, nos casos de 
trabalhadores que tenham adoecido ou 
sofrido acidentes por falta de Ergonomia a 
orientação é partir para a AET e também no 
caso de termos aplicado as orientações de 
uma AEP e não termos conseguido sanar os 
problemas de Ergonomia. 
Unnn! Tenho uma última dúvida, na AEP 
podemos utilizar ferramentas 
ergonômicas? 
Já ouvi várias vezes essa pergunta e vou 
dar a minha opinião que sei não ser 
unânime. Entendo que se para uma 
demanda específica o profissional que está 
elaborando a AEP tem conhecimento sobre 
ferramentas que irão auxiliar nessa 
identificação, sem ser necessário o 
levantamento de mais informações, então 
qual seria o problema? Ainda mais que a 
própria NR 17 indica que a AEP pode ser 
realizada com critérios qualitativos, 
semiquantitativos e quantitativos. 
Valeu, professor! Vou arregaçar as mangas 
e iniciar as avaliações. 

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 
 

VOU FAZER  
AEP OU AET? 
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Já está disponível mais um manual 
elaborado pelo professor Luiz 
Spinelli.  
No manual o autor desenvolve 
desde os fundamentos sobre o 
tema, passando pelos dispositivos 
de ancoragem, linhas de 
ancoragem verticais, sistemas de 
ancoragem, inspeções e 
documentação.  Baixe em:  
http://www.spinelli.blog.br/man
ual_ancoragens.html 
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Piadinhas 

Vamos lá, senhoras e senhores!  
 
Esse mês aqueci os motores, 
lubrifiquei as engrenagens e 
acelerei escrevendo sobre 
AEP/AET, Perigos do Home 
Office, UFIR, NHO 06 e tem até 
texto inspirado em Machado de 
Assis. 
Então entre agora no cockpit, 
cuidado nas curvas e espero você 
com a bandeira quadriculada na 
reta final. 

Prof. Mário Sobral Jr 

 

 

      ocê provavelmente já ouviu falar da 
rotulagem de acordo com o GHS, mas já 
começou a fazer as ações para atender a 
esta demanda?  
Professor, pode me ajudar com algumas 
dicas?  
Sim, meu filho. O primeiro passo é fazer um 
inventário listando todos os produtos 
químicos utilizados, indicando dentre 
outras informações, setor e processo 
utilizado e a quantidade consumida. 
Depois correr atrás de todas as FISPQs .  
Isto eu já tenho quase feito, professor.  
Parabéns, pelo menos não vai começar do 
zero. Na sequência você deverá verificar 
na FISPQ as informações para fazer a 
rotulagem das embalagens (pictogramas e 
frases de risco).  
Mas as embalagens já não vêm rotuladas?  
Eu sei, mas em boa parte dos processos 
não utilizamos a embalagem principal e ao 
passar o produto para um vasilhame 
menor muitas empresas não fazem a 
rotulagem ou não fazem a reposição do 
rótulo quando eles caem pelo uso natural e 
o trabalhador não tem como saber quais 
os riscos daquele produto.  
Lógico que é preciso dar treinamento para 
os trabalhadores saberem fazer esta 
identificação.  
Vou começar por aí! 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 
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verificar se estava tudo certo. Seu João 
atendeu o telefone com um sorriso e disse 
que estava tudo ótimo, mas que estava 
com uma certa dificuldade com a altura da 
cadeira, muito alta para ele. André, pensou, 
coisa simples, esqueci de orientar sobre 
como fazer os ajustes, vou inserir no 
procedimento para poder passar a 
informação aos próximos trabalhadores. 
Passaram-se umas duas semanas e ao 
entrar em contato com o trabalhador não 
notou o mesmo sorriso. Seu João com 
muito cuidado, perguntou quem ficaria 
responsável pela energia gasta com o 
computador e se haveria alguma 
contribuição da empresa com a internet. 
André disse que avaliaria a situação na 
empresa e depois passaria a decisão. De 
acordo com o RH a empresa não teria como 
auxiliar nesses custos. 
André resolve visitar seu João para avaliar 
se estava tudo certo. Ao bater a 
campainha escutou um choro de criança 
vindo do interior da casa e os latidos do 
cachorro do vizinho. Seu João abre a porta 
com um olhar cansado. O TST entra na sala 
e verifica que a estante com os santinhos 
retornou e a mesa do computador foi 
transferida para o quarto, porém sem 
espaço adequado para a cadeira. Além 
disso, o quarto é bem escuro, não há 
entrada de iluminação natural e quando 
questionado seu João replica dizendo que 
não vai deixar a luz acesa pela manhã, já 
que a empresa não estava ajudando com 
essa despesa.  
Depois pode ser ouvido o seguinte diálogo: 
Tudo bem, seu João? Achando melhor 
trabalhar em casa? 
Mais ou menos, o computador está 
travando e o TI da empresa ainda não teve 
tempo para fazer uma visita e hoje está até 

      ndré, experiente TST da empresa Quase 
Tudo Lindo Ltda., após utilizar argumentos 
técnicos, legais e financeiros conseguiu 
convencer o chefe a fazer a aquisição de 
laptops e mobiliários para os 
trabalhadores em home office. Conseguiu 
cadeiras com os ajustes necessários, 
acolchoamento na densidade adequada, 
mesas com bordas arredondadas e 
próprias para computadores, suporte para 
laptop, apoio para os pés, ou seja, muito 
mais do que o SESMT acreditava ser 
possível. 

 
Para comemorar a conquista, houve um 
evento com a presença do Diretor Geral 
para a entrega do primeiro kit na casa de 
um dos trabalhadores. No início, um pouco 
de dificuldade para conseguir acomodar o 
novo mobiliário, mas foi só empurrar um 
sofá, transferir a estante dos santinhos 
para a cozinha e reposicionar a TV que 
tudo se ajustou. Para uma futura 
campanha de marketing tudo estava 
sendo registrado, do discurso do diretor às 
lágrimas do trabalhador. 
O TST voltou para a empresa com a 
sensação de dever cumprido e no dia 
seguinte ligou para o trabalhador a fim de 

CUIDADO COM OS PERIGOS DO HOME OFFICE 
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A tranquilo, mas está tendo obra na vizinha e 
não aguento mais o barulho da marreta 
sendo respondida pelo latido do cachorro 
da outra vizinha. 
Mas pelo menos o senhor pode descansar 
quando quer, tem mais flexibilidade. 
Para ser sincero, acho que é melhor 
trabalhar na empresa, pois a visão que eu 
tenho é que a empresa acha que eu passo 
o dia todo deitado. Já ouvi umas indiretas 
do meu chefe que não gostei, além disso o 
dinheiro que deram para a alimentação 
não é suficiente e eu ainda preciso parar 
para fazer o almoço, pois se eu for comprar 
pronto não vou ter dinheiro até o fim do 
mês. 
André retorna para a empresa cabisbaixo 
ao perceber que não tinha considerado as 
diversas variáveis que poderiam interferir 
na casa de cada trabalhador e que agora 
não teria como voltar atrás, pois já havia 
vendido a ideia de que a empresa estava à 
frente de todas as outras que conhecia, 
pensando na segurança desde o lar do 
trabalhador. O projeto não prosseguiu e 
lógico que apesar de reclamações em 
algumas outras residências, parte dos 
trabalhadores também gostaram da 
novidade. Ao final a empresa percebeu, 
como já era esperado, que as soluções não 
poderiam ser genéricas, mas sim 
customizadas para cada realidade, 
consequentemente com custo mais 
elevado e com orçamento não aprovado. 
Meses depois André saiu da empresa. Hoje 
em novo trabalho, apesar de mais 
experiente, ainda não conseguiu achar 
uma solução que consiga equilibrar a 
necessidade da avaliação individualizada e 
as limitações financeiras da empresa.  

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 
 

Hoje recebi um vídeo com imagens fortes 
sobre um acidente do trabalho como 
indicação para eu utilizar nos meus 
treinamentos, porém acho que só usei 
esse tipo de material no início da minha 
carreira.  
Antes de você continuar pensando o que 
você está pensando, não, eu não estou 
dizendo que não deva ser utilizado, mas a 
minha percepção, sem um respaldo 
técnico, é que o impacto resultante desse 
tipo de material é de curto prazo e o outro 
motivo é que eu acho melhor apresentar 
formas corretas de realizar determinada 
atividade ao invés de difundir que um 
modo equivocado pode trazer graves 
consequências. 
Insisto que não tenho conhecimento de 
qual seria a estratégia mais efetiva, 
porém sigo a de vídeos mais orientativos 

do que impactantes.  
Como consequência acabei lembrando de 
uma empresa em que prestei serviço 
como Engenheiro Civil, no final da década 
de 90. Nessa época eu ainda nem tinha 
feito a especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, nessa empresa 
eles passavam um vídeo na integração na 
qual um trabalhador realizava uma 
atividade em altura, sem cinto de 
segurança e como consequência acabava 
caindo e ficando paraplégico. 
Aparentemente a ideia era mostrar como 
pode ser ruim para o trabalhador não 
seguir os procedimentos, mas o filme não 
acabava nesse ponto, na sequência 
aparecia o trabalhador na cadeira de 
rodas no quarto enquanto a mulher 
estava na cozinha “se pegando” com o 
vizinho. 

IMAGENS FORTES OU SENTIMENTOS FORTES? 
 

Independente do juízo de valor da 
estratégia utilizada na integração, lembro 
até hoje que após o treinamento, quando 
os trabalhadores precisavam trabalhar de 
cinto e não utilizavam, os demais colegas 
não alertavam dizendo para ter cuidado 
com a possibilidade de perderem os 
movimentos das pernas, mas sempre 
berravam: Usa o cinto. Cuidado com o pé 
de pano! 
Ou seja, na cabeça daqueles operários, 
mais grave do que o acidente que deixaria 
o acidentado sem andar foi a traição da 
mulher como consequência do acidente, 
por isso acho que não necessariamente um 
acidente com sangue jorrando na tela 
tenha impacto tão forte pois irá depender 
diretamente do que motiva e impacta cada 
tipo de público. 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 
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    rofessor, lá na empresa eu não sei mais o 
que fazer para conseguir recursos para o 
SESMT, o meu gestor inventou uma 
disputa entre projetos, ou seja, há uma 
quantidade de dinheiro disponível e só são 
aprovados os melhores projetos, dentro da 
visão dele, nem sempre considera o 
número de trabalhadores beneficiados. 
Meu filho, isso já ocorre na maioria das 
empresas, acho que a única diferença é 
que o seu chefe deixou a situação explícita. 
Entendo, mas tenho muita dificuldade de 
desenvolver esse tipo de projeto, escrevo 
sem ter um roteiro de quais pontos 
deveriam ser considerados para me 
auxiliar no convencimento. O senhor tem 
alguma sugestão? 

 
A primeira sugestão é você fazer um curso 
de gestão de projeto, mas como sei que 
isso vai demorar, vou tentar ajudar com 
algumas orientações básicas. Inicie o 
projeto indicando qual o objetivo, o que 
será feito, o que não faz parte do escopo e 
as justificativas. 
Entendi, professor. Começo apresentando 
os dados e depois tentando vender o peixe. 
Exato! Na sequência você precisa dar uma 
previsão de prazo, custos e quais os 
recursos humanos e materiais que serão 
necessários. 
Essas fases são complicadas, ter de fazer 
cronograma, orçamento e definir todos os 
recursos necessários exige um 
conhecimento que eu não tenho. 
Dê uma estudada e pelo menos tente fazer 
um esboço de um pequeno projeto, algo 

P bem simples. No início podem ocorrer 
algumas falhas, mas é necessário praticar 
para desenvolver. Depois dessas etapas é 
preciso avaliar como será realizada a 
comunicação, ou seja, quem precisa saber 
o quê, a periodicidade das reuniões e como 
as informações serão transmitidas. Além 
disso, é necessário identificar quais os 
riscos envolvidos para ter a possibilidade 
de elaborar um plano B. 
Tem mais alguma etapa? 
Sim, para tudo isso é preciso saber qual o 
nível de qualidade a ser alcançado. Para 
que seja possível estabelecer as 
especificações compatíveis para todos os 
itens que venham a compor o projeto. Por 
fim, o mais complicado, conseguir 
trabalhar com integração de todas essas 
etapas. 
Poxa, professor é o maior trampo e ainda 
vou ter que disputar com os demais 
projetos. 
Essa disputa ocorre em qualquer empresa 
e me fez lembrar um trecho do livro 
Quincas Borba do magnífico Machado de 
Assis. O trecho diz o seguinte: 
“Supõe tu um campo de batatas e duas 
tribos famintas. As batatas apenas 
chegam para alimentar uma das tribos, 
que assim adquire forças para transpor a 
montanha e ir à outra vertente, onde há 
batatas em abundância; mas, se as duas 
tribos dividirem em paz as batatas do 
campo, não chegam a nutrir-se 
suficientemente e morrem de inanição. A 
paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a 
conservação. Uma das tribos extermina a 
outra e recolhe os despojos. (...) Ao vencido, 
ódio ou compaixão; ao vencedor, as 
batatas”. 
Como o livro tem um foco crítico não avalia 
a possibilidade de as tribos tentarem 
buscar soluções conjuntas para os 
problemas, mas no seu caso isso pode ser 
uma boa alternativa.  

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 Piadinhas 

      m 1991, foi instituída pela Lei 8383 a 
Unidade Fiscal de Referência – UFIR como 
parâmetro para atualiação monetária de 
tributos e multas. Em abril de 1997, o 
Ministério do Trabalho e Emprego, por 
meio da Portaria 290 aprova normas para 
a imposição de multas administrativas 
previstas na legislação trabalhista e 
utilizando a UFIR são estabelecidos os 
valores das infrações da nossa conhecida 
NR 28. Porém, no parágrafo único do 
artigo 6o da Lei 10.192 de 2001 
encontramos o seguinte: A reconversão, 
para Real, dos valores expressos em UFIR, 
extinta em 27 de outubro de 2000, será 
efetuada com base no valor dessa 
Unidade fixado para o exercício de 2000. 
Ou seja, o valor da UFIR em 2000 era de 
1,0641 e até hoje, infelizmente, não 
houve nenhuma atualização. Mas alguém 
pode se perguntar: há alguns estados que 
ainda têm UFIR, como por exemplo o Rio 
de Janeiro, nestes casos devemos utilizar 
a UFIR Estadual para as multas?  
 

 
 

O meu entendimento é que não seria 
possível, pois teríamos cobranças 
diferenciadas para uma mesma infração 
apenas por duas empresas estarem em 
estados diferentes. Vejamos o foco da 
UFIR-RJ, instituída pelo Decreto Nº 
27.518/00. Art. 1º Fica instituída a 
Unidade Fiscal de Referência do Estado do 
Rio da Janeiro (UFIRRJ) como medida de 
valor e parâmetro de atualização de 
tributos e de valoras expressos em UFIR, 
na legislação estadual, assim como os 
relativos a multas e penalidades de 
qualquer natureza (…) Parágrafo único - 
Os valores expressos em UFIR na 
legislação estadual serão convertidos em 
UFIR-RJ. Ou seja, acho que fica claro que o 
uso desta UFIR-RJ é específica para 
tributos, multas e penalidades de 
qualquer natureza da legislação estadual 
e no caso das multas estabelecidas na NR 
28 são estabelecidas por legislação 
Federal 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 

UFIR estadual é 
válida para multas? 

E 

 

Um amigo me ensinou um método 
infalível de deixar as pessoas curiosas. 
Qual é? 
Te conto amanhã. 


Qual é o alimento mais sagrado que 
existe? 
O amém doim. 


O que é um pontinho verde no canto da 
sala? 
R: Uma ervilha de castigo. 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     rofessor, desculpe ficar incomodando, 
mas estou com uma nova dúvida. 
Meu filho, isso não me incomoda, às vezes 
apenas não tenho tempo para responder, 
mas fico feliz quando vejo profissionais 
tentando buscar informações. Sempre que 
preciso também entro em contato com o 
outros profissionais.  
Obrigado! Meu problema é que estou um 
pouco inseguro em relação à interpretação 
da NHO 06 que trata de Avaliação da 
exposição ocupacional ao calor. Não sei se 
entendi bem a tabela 4 que apresenta a 
Região de incertezas para trabalhadores 
aclimatizados. As demais tabelas acredito 
que está tranquilo, mas se puder dar uma 
visão geral eu aceito. 
Pois bem, então vamos começar por antes 
das tabelas. O primeiro passo seria 
identificar qual o período do dia, 
especificamente a hora do dia, em que há 
maior prejuízo ao trabalhador em relação à 
temperatura e à taxa metabólica. 
Mas caso eu tenha dificuldade nessa 
identificação? 

 
Faça um período maior de avaliação e nos 
casos extremos avalie o turno completo do 
trabalhador para conseguir definir o 
período de pico. Depois você irá fazer uma 
comparação da atividade real do 
trabalhador analisado com as atividades 
listadas no quadro 1 (Taxa metabólica por 
tipo de atividade) e definir a taxa 
metabólica do trabalhador. Caso nesse 

ENTENDENDO AS TABELAS DA NHO 06 
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horário mais crítico só tenha uma 
atividade acaba por aí, mas caso o nosso 
trabalhado realize atividades diferentes no 
horário mais desfavorável iremos 
identificar as taxas metabólicas para cada 
uma das atividades realizadas e 
posteriormente calcular a Taxa Metabólica 
média ponderada. 
Essa parte eu acho que estou fazendo 
certo. Depois eu acredito que preciso 
utilizar o Medidor de Estresse Térmico 
(mais conhecido como Termômetro de 
Globo) para avaliar nesse horário mais 
crítico o IBUTG ou os IBUTGs a que o 
trabalhador está exposto e caso tenha 
mais de uma temperatura calcular o IBUTG 
médio ponderado. 
Perfeito, meu filho. A etapa seguinte era 
analisar se podemos considerar o nosso 
trabalhador como aclimatizado ou não, ou 
seja, se já se “acostumou” com as 
condições de temperatura da sua 
atividade. Caso consideremos que não há 
essa aclimatização, pois ele é novato ou 
estava há algum tempo afastado do posto 
utilizaremos os limites de exposição da 
tabela 1, mas caso consideremos que está 
aclimatizado devemos utilizar a tabela 2. 
Mas para quê existe uma tabela 3, se só 
temos as opções climatizados e não 
climatizados. 
A tabela 3 indica valores de IBUTG 
relacionado a uma taxa metabólica em 
condições extremas nas quais o 
trabalhador não é mais capaz de manter o 
equilíbrio térmico, ou sejam valores que a 
princípio não deveriam ser alcançados. 
Acho que entendi, por isso chamam de 
Teto, pois não deveria passar daquele 
ponto. 
Sim, mas além dessas três tabelas a NHO 
06 ainda apresenta uma quarta tabela com 
o título Região de incertezas para 
trabalhadores aclimatizados. 
Essa aí que eu estou “boiando”. 
Pois bem, se você já deu uma olhada no 
Quadro 3 sobre Critério de julgamento e 
tomada de decisão acho que vai facilitar o 

entendimento. Nesse quadro ele indica 
que se estamos abaixo da tabela 1 está 
tudo tranquilo. Tinha esquecido de falar 
que essa tabela, além de limite para os não 
aclimatizados também funciona como 
nível de ação para os aclimatizados. Na 
sequência ao quadro 3 indica que se 
ultrapassamos os valores da tabela 1, o 
nível de ação foi ultrapassado pelos 
aclimatizados e até os valores mais baixos 
apresentados na tabela 4 deveremos no 
mínimo adotar medidas preventivas. 
Quer dizer que não é uma região tão 
crítica? 
Isso! Mas caso você ultrapasse esse valor 
mais baixo da tabela 4 e fique abaixo da 
tabela 2, dizemos que estamos na região 
da incerteza, ou seja, não ultrapassamos o 
limite de exposição, mas pode ser que 
alguns trabalhadores sintam as 
consequências da exposição ao calor, 
nesse ponto a NHO 06 indica que devemos 
adotar medidas preventivas, mas também 
corretivas visando à redução da exposição. 
Para finalizar, se ultrapassamos os valores 
da tabela 2, significa que estamos acima 
do limite de exposição e precisamos de 
adoção imediata de medidas corretivas. 
Conseguiu entender? 
Acho que sim, professor. Vou praticar e 
caso tenha alguma dúvida entro em 
contato. 
 Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 
 
 

 

- O que é uma fraude? 
- É o que o senhor professor está fazendo - 
responde o aluno. 
- Ora essa, explique-se. 
- Segundo o Código Penal, 'comete fraude 
todo aquele que se aproveita da ignorância 
do outro para o prejudicar'. 


Dois amigos se encontram.  
- Já casei e separei.  
- E as crianças? 
- O juiz decidiu que ficariam com aquele 
que mais bens recebeu. 
- Então ficaram com a mãe? 
- Não, ficaram com nosso advogado. 
 

Piadinhas 
Professor, preciso de um socorro! Estou 
tendo problema com os trabalhadores lá 
da empresa em relação a alimentos.  
Como assim?  
No horário do café da manhã os 
trabalhadores estão tirando alimentos do 
refeitório, escondendo dentro do uniforme 
e levando para a produção. Um dia desses 
vi um deles colocando um pão sobre uma 
das máquinas da produção para aquecer. 
Lógico que orientei, mas também 
formalizei uma advertência, porém é uma 
situação generalizada, muita gente está 
levando alimento para a produção e isto 
pode ter como consequência problemas 
sérios para a saúde, pois trabalham com 

produtos bem agressivos.  
Problemaço mesmo, meu filho. Minha 
sugestão é que você aperte nas inspeções, 
mas o principal é passar mais informações 
sobre as consequências da ingestão destes 
produtos. Dê uma lida nas FISPQs e em 
conjunto com o químico da empresa 
identifique os mais críticos e com o setor 
de saúde identifique as consequências, 
depois elabore materiais para divulgação 
por meio de sinalização, treinamentos mais 
longos para os trabalhadores mais expostos, 
ou seja, é preciso que tenham maior 
percepção dos perigos.  

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho 
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