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Tenho até vontade de fazer caminhada. 
Mas quando lembro que é a pé, desisto. 


Já chuparam Halls preta com a máscara 
no rosto? Estou chorando tem 10 
minutos. 


Bullying para depois da pandemia: "E o 
seu pai, que usava máscara com o nariz 
pra fora!" 
 

 
 

    rofessor, mês passado fiz um 

treinamento de NR 35, mas achei que 

faltou muita coisa, é assim mesmo? 

Meu filho, de acordo com a norma sobre 

trabalho em altura, a empresa tem no 

mínimo 8 horas para passar um caminhão 

de informações sobre o assunto.  

 
Professor, mas se é o mínimo, as empresas 

podem ampliar este tempo?  

Na teoria sim, mas na prática, com umas 

heroicas exceções, as empresas 

estabelecem que este mínimo também é o 

máximo.  

Mas o pior é que mesmo com o tempo 

reduzido, vejo dezenas de treinamentos de 

NR  35 aplicando técnicas de rapel.  

No treinamento que eu fiz, realizaram esta 

atividade também. O senhor acha que está 

errado? 

Só vou lhe fazer uma pergunta: quando foi 

que você precisou desta habilidade, ou 

melhor, na sua empresa, já viu um pedreiro, 

um carpinteiro ou profissional da 

manutenção de uma indústria fazendo 

suas atividades pendurado por uma corda?  

Professor, mas têm atividades em que é 

necessário o acesso por cordas?  

Exatamente! Têm “algumas” atividades, e 

para estas atividades serão contratados 

profissionais especializados, pois pode ter 

certeza de que não será com parte de um 

treinamento de 8 horas que 

conseguiremos formar um profissional 

com esta habilidade.  

Além do mais, é óbvio que precisamos 

focar o treinamento nas atividades 

realizadas na nossa empresa, para isso não 

devemos pagar por treinamentos 

enlatados e sim tentar investir em uma 

capacitação direcionada para os perigos 

específicos que o nosso trabalhador irá 

enfrentar.  

Mário Sobral Jr  

Eng. de Segurança do Trabalho 

 

 
 
 
 
 

Treinamento de 
NR 35 com rapel? 
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Para quem quer aprofundar os 
conhecimentos na área de ruído 
precisa fazer a leitura deste livro. 
Contempla os fundamentos da 
acústica, métodos para identificar 
e quantificar as fontes de ruído, 
além de casos práticos para 
redução de ruído. 
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Vamos lá, senhoras e senhores! 
 
Basta de preguiça, quer aprender 
Segurança do Trabalho, mas não quer ler, 
ver vídeos ou ouvir áudios? Assim fica 
difícil. 
Para facilitar a sua vida, nesta edição 
vamos falar sobre Rapel na NR 35, Coleta 
de dados na SST, Carga Mental, 
Comportamento e Estudo Remoto na 
SST e lógico, como sempre, tentaremos 
tratar os temas técnicos da forma mais 
didática possível. 
 
Um abraço, 
 
Prof. Mário Sobral Jr. 

 

 

Produção do Prof. 

Mário Sobral no 
último mês 

 

 

 

Jornal Segurito - Youtube 
Vd. 219 - Gestão de Incidentes para o GRO 
https://www.youtube.com/watch?v=w9xofzFC91s&t

=3s 

Vd. 216 - Vibração - Avaliação preliminar da 
exposição (NR 09) 
https://www.youtube.com/watch?v=mPNu9sVphIQ  
 

SST é o Canal - Youtube 
Introdução à seleção de respiradores para uso 
rotineiro 
https://www.youtube.com/watch?v=VtHM8cTvaCI
&t=44s  
 

Segurito em Cast – Spotify ou Soundcloud 
# 414 - O Prof. Raoni Rocha comenta sobre o 
Erro Humano 
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/414-
--O-Prof--Raoni-Rocha-comenta-sobre-o-Erro-
Humano-eliabt  
# 413 - Dicas para uma proposta de serviço na 
Segurança do Trabalho 
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/413---
Dicas-para-uma-proposta-de-servio-na-Segurana-
do-Trabalho-el82og  
 

Participação no podcast – Caixa de Histórias 
https://open.spotify.com/episode/067COqUKzO5L
gRjtgqZOgB?si=WdQguYlGRXajJP32KnKNqw  

https://www.youtube.com/watch?v=w9xofzFC91s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=w9xofzFC91s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mPNu9sVphIQ
https://www.youtube.com/watch?v=VtHM8cTvaCI&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=VtHM8cTvaCI&t=44s
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/414---O-Prof--Raoni-Rocha-comenta-sobre-o-Erro-Humano-eliabt
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/414---O-Prof--Raoni-Rocha-comenta-sobre-o-Erro-Humano-eliabt
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/414---O-Prof--Raoni-Rocha-comenta-sobre-o-Erro-Humano-eliabt
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/413---Dicas-para-uma-proposta-de-servio-na-Segurana-do-Trabalho-el82og
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/413---Dicas-para-uma-proposta-de-servio-na-Segurana-do-Trabalho-el82og
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/413---Dicas-para-uma-proposta-de-servio-na-Segurana-do-Trabalho-el82og
https://open.spotify.com/episode/067COqUKzO5LgRjtgqZOgB?si=WdQguYlGRXajJP32KnKNqw
https://open.spotify.com/episode/067COqUKzO5LgRjtgqZOgB?si=WdQguYlGRXajJP32KnKNqw


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponto fazer o planejamento adequado 

para coleta de dados, por exemplo, 

digamos que a iluminação em determinado 

setor está muito baixa. 

Ok, professor, temos o problema e qual 

seria o próximo passo? 

Estabelecer os objetivos específicos, 

similar a uma pesquisa acadêmica, neste 

nosso caso um dos objetivos específicos 

seria o atendimento da iluminação de 

acordo com os critérios da NHO 11. 

Entendi. Acho que na sequência 

precisamos definir os recursos 

necessários. 

Exatamente, meu filho! Quem irá fazer o 

levantamento? Temos equipamentos 

adequados? Em que horário temos tempo 

disponível? e todos os recursos 

necessários. 

Na sequência faríamos a coleta dos dados 

e concluiríamos com a interpretação, ou 

seja, no nosso caso comparar os valores 

obtidos em campo com os valores 

estabelecidos pela NHO 11. 

Perceba que a estrutura é relativamente 

simples, mas é importante termos uma 

sequência para que a nossa avaliação 

tenha melhores condições de surtir efeito. 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

     arte das atividades do profissional de 

Segurança do Trabalho (na verdade de 

qualquer profissional) estão diretamente 

relacionadas a uma adequada coleta de 

dados. Seja para a investigação de um 

acidente, para realização de uma análise 

ergonômica, no reconhecimento dos riscos 

ambientais e em diversas outras ações do 

nosso setor. 

Professor, até aí não vi nenhuma novidade! 

Meu filho, nem sabia que você estava por 

ouvindo. 

 
O senhor deu para falar sozinho, foi? 

Estava ensaiando para um vídeo, mas já 

que você está presente, podemos 

conversar para eu coordenar melhor as 

ideias. Neste vídeo irei falar que para 

realizar a coleta de dados precisamos 

seguir algumas etapas.  

Quais, professor? 

Acho que o primeiro passo precisa ser a 

definição do problema, para a partir deste 

Coleta de dados na SST 
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    rofessor, achei que este texto sobre 

coleta de dados poderia ter mais 

informações, tem como o senhor falar 

mais sobre o assunto? 

Claro, meu filho! Eu estava justamente 

estudando como podemos realizar a 

coleta. 

Há várias formas de fazer isso? 

 
Sim, a primeira seria a Observação, ou seja, 

apesar de ser, teoricamente, algo simples, 

observar o processo de trabalho é 

essencial para conseguirmos entender e 

identificar quais dados são mais 

importantes para a nossa coleta, mas 

lógico que para aprofundar as informações 

será necessário algo além do observar, 

como por exemplo, realizar entrevistas. 

Como assim professor. Tipo um “Talk 

Show”? 

Mais ou menos, meu filho. Para realizar a 

entrevista você precisa se preparar no 

sentido de ter na cabeça qual o problema 

e, principalmente, qual o objetivo desta 

entrevista, ou seja, quais informações você 

precisa conseguir com os trabalhadores do 

processo, gestores ou demais envolvidos. 

Precisamos também definir o nosso 

amostral. Iremos entrevistar, um, dois, dez 

trabalhadores? 

Professor, pensei aqui que vamos precisar 

definir o local para realizar estas 

entrevistas e o tempo necessário. 

Sim, para isso precisamos realizar uma 

negociação prévia com trabalhadores, 

gestores da área e direção. Por fim, 

precisamos definir se iremos realizar estas 

entrevistas de forma estruturada (com 

Um pouco mais sobre coleta de dados na SST  

P perguntas pré-definidas), não 

estruturadas (sem perguntas definidas, 

mas com o direcionamento das 

informações que precisam ser coletadas) 

ou de forma mista, ou seja, com a união 

das duas formas de entrevista. 

Mas além de entrevistas podemos realizar 

esta coleta por meio de questionários que 

podem ter questões fechadas, respostas 

que bastam ser marcadas, por exemplo, 

sim ou não, questões abertas, o 

trabalhador descreveria de acordo com o 

seu entendimento, e assim como nas 

entrevistas questões mistas. 

Professor, no caso de questionários vejo 

que nem sempre verificam se as perguntas 

estão adequadas para entendimento dos 

avaliados. 

Exatamente, meu filho! É crucial testar 

previamente para avaliar se este 

questionário está adequado e se será 

corretamente interpretado. 

Mário Sobral Jr 

 Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

Até hoje tento entender como meus 
pais me mandavam parar de chorar, 
enquanto me batiam. 


O diretor da empresa pergunta ao novo 
funcionário: 
– O seu supervisor já lhe disse qual é 
sua tarefa? 
– Sim. Acordá-lo quando eu perceber 
que o senhor está vindo. 


Qual a tecla preferida do astronauta?  
A da barra de espaço.  
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        “engraçado” como pode ser irrelevante, 

para alguns, falar de problemas 

relacionados à carga mental, 
principalmente em empresas em que os 

atuais acidentes são relacionados a 

mutilações e mortes.  

No entanto, devemos parar alguns 

minutos para estudar o tema, pois talvez a 
origem destes graves sinistros seja 

decorrente justamente da pressão no 

trabalho.  

 
E a palavra principal quando falamos sobre 

a carga mental deve ser equilíbrio, pois o 
famoso estresse nada mais é do que a 

perturbação do estado de equilíbrio. Tanto 
que os problemas relacionados a este 

tema podem ser decorrentes do excesso 

de esforço ou mesmo da subutilização do 
trabalhador.  

Como assim, professor, o trabalhador vai 

JORNAL SEGURITO 

Tem como prever comportamentos? 

 

 

3 

 

        empresa adquiriu uma nova máquina 

ou iniciou um novo processo e em função 

desta mudança é solicitado ao SESMT 

elaborar um procedimento de Segurança 

do Trabalho. 
 

 
 

O profissional prevencionista estuda o 
manual da máquina, conversa com a 

Engenharia e com a Manutenção e 

finalmente elabora o documento “perfeito” 

com tudo que pode vir a dar errado e de 

como cada trabalhador deve agir para não 
sofrer consequências. 

Elabora o treinamento, pega as 

assinaturas e acredita que fez o seu 
serviço completo. 

Mas depois de alguns meses acaba sendo 

A acionado devido a um acidente na referida 

máquina. Ao realizar a investigação do 

acidente percebe que o trabalhador não 

seguiu o seu procedimento perfeito 

mesmo tendo sido treinado. 
Ou seja, o trabalhador errou não seguiu o 

que havia sido esperado e que o 

profissional de Segurança do Trabalho 
havia colocado no papel. Como 

consequência precisamos formalizar uma 
advertência e treiná-lo novamente. 

O que está historinha não mostra é que 

agindo desta forma, daqui a algum tempo 
o mesmo ou outro trabalhador 

provavelmente irá “errar” novamente. 

Isso acontece em função de uma certa 
arrogância do profissional prevencionista 

ao não considerar que a sua previsão sobre 
como o trabalhador deve agir poderia 

estar equivocada. É óbvio que se vamos 

estabelecer regras para um grupo de 
trabalhadores estes precisam participar da 

elaboração com o intuito de informar as 

dificuldades de seguir ou não o 
procedimento. Talvez, nós mesmos com 

todo o conhecimento na área e, 
teoricamente com maior percepção dos 

riscos, naquele contexto realizaria as 

mesmas ações do nosso trabalhador 

ficar doente porque está trabalhando 

pouco? Eu quero este trabalho, é só 

chamar.  
Meu filho, em um primeiro momento, pode 

até parecer tentador, mas pode ter certeza 

de que também traria problemas. 

Precisamos de desafios e, se bem dosada a 

atividade laboral sempre nos auxiliará 
neste ponto.  

Sei não, professor! Acho que eu aguentaria 

trabalhar pouco.  
Pois bem, meu filho, esta situação já 

aconteceu comigo. Eu trabalhava em um 
órgão público, ganhando uma bolsa. A 

atividade era relativamente simples, mas 

tinha períodos de desafios.  
Porém, por uma queda no orçamento 

acabamos sendo subutilizados e meu 

chefe falou que a única coisa que teria 
para fazer, seria carimbar as páginas dos 

processos.  

Eu carimbava e escrevia 01, depois 

carimbava e escrevia 02, quando chegava 

ao final do processo, iniciava com outro. 
Havia dezenas de processos para serem 

numerados.  

Com pouco mais de um mês, já estava 
enlouquecendo, me sentindo um inútil e 

pedi para sair do trabalho que pagava uma 
bolsa bem interessante, ou seja, o meu 

estresse não foi devido ao excesso de 

atividades, mas justamente pela 

É 

“equivocado”. 

Para auxiliar neste desenvolvimento de 

regras, diretrizes, instruções ou como 

queira chamar precisamos entender o 
processo com a visão do trabalhador e 

desenvolver o projeto pensando no 

comportamento do ser humano. 
Não temos nem a desculpa de dizer que é 

algo novo, por exemplo em 1947, os 

psicólogos Fitts e Jones, identificaram que 
os pilotos de um determinado modelo de 

avião frequentemente retraíam o trem em 

vez dos flaps após o pouso (os comandos 

ficavam um ao lado do outro em uma área 

não tão visível), para resolver o problema 
não foram realizados treinamentos 

exaustivos ou advertências aos pilotos, 

mas sim uma mudança no projeto 
realizada por um dos fundadores da 

Ergonomia, Alphonse Chapanis: fixou uma 
pequena roda de borracha na alavanca do 

trem de pouso e uma peça em forma de 

cunha na alavanca do flap e, como por 
milagre, os erros diminuíram. 

Perceba que entender as limitações do ser 

humano e adaptar o sistema é o nosso 
objetivo, apesar de toda dificuldade 

envolvida. 
Mário Sobral Jr -  Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

Precisamos estudar mais sobre carga mental 

monotonia e falta de um desafio.  

Agora imagine se eu não tivesse 
condições financeiras de me manter sem 

este serviço, este inicial incômodo 

provavelmente poderia evoluir para uma 
doença, que para algumas empresas será 

vista como preguiça do trabalhador. No 

entanto, este desequilíbrio pode acabar 
fazendo com que alguém venha a errar e 

consequentemente podemos ter um até 
mesmo um grave acidente.  

Mário Sobral Júnior  

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você pesca fácil as ideias, 
certamente tem minhocas na cabeça. 


Vocês também têm aquele vizinho 
chato, que troca as músicas antes de 
terminar, como se estivesse escutando 
sozinho? 


Quero propor um minuto de silêncio 
nesta quarentena, para os pais que 
descobriram que o problema não era a 
professora. 
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       om a pandemia, fomos obrigados a 

buscar alternativas de comunicação em 

todas as áreas, não sendo diferente na 

Segurança do Trabalho. Dentre as 

mudanças, passamos a utilizar os 

treinamentos remotos, porém, como 

esperado, esta modalidade de ensino 

apresenta pontos positivos e negativos.  

Como pontos positivos, podemos citar o 

alcance do maior número de participantes, 

a possibilidade de treinamentos serem 

realizados de acordo com a disponibilidade 

de horário do aluno, a possibilidade de 

assistir mais de uma vez as orientações e 

não termos uma limitação geográfica dos 

instrutores, pois podemos ter aulas até do 

exterior. 

No entanto, há diversos pontos negativos, 

um dos mais críticos é que nem todos os 

participantes possuem a estrutura mínima 

necessária para o acesso de qualidade, há 

uma maior necessidade de disciplina dos 

treinandos, pois para as aulas gravadas 

não há a obrigatoriedade de assistir em 

determinado horário, consequentemente 

o estudante pode acabar acumulando ou 

mesmo não assistindo a todas as aulas. 

Outra limitação é que o instrutor perde, 

parcialmente ou totalmente, o contato 

visual e não consegue ter a mesma 

percepção do entendimento da turma. 

A pergunta que nos fazemos é a seguinte: 

é possível passar informação nesta 

modalidade?  

Na minha opinião, sim. Por exemplo, o 

treinamento de CIPA, Orientações básicas 

sobre EPIs, Integrações podem utilizar de 

forma comedida este tipo de recurso.  

Além disso, não vejo problema em passar 

um assunto técnico para profissionais 

especializados no tema, neste caso há um 

provável interesse e devido à formação 

será mais fácil o entendimento, no 

entanto, se estamos falando de uma 

orientação para trabalhadores que não 

têm formação em Segurança do Trabalho, 

apenas um vídeo sem o suporte de um 

instrutor, é provável maior dificuldade em 

transmitir as informações e 

principalmente em manter a atenção deste 

trabalhador. Para esses casos o ideal é a 

realização de vídeos mais curtos, passando 

pequenos conceitos em pílulas ou ao vivo. 

Outra pergunta frequente é relacionada à 

parte prática. Temos por exemplo, diversas 

normas regulamentadoras, como as NR 10, 

33 e 35, exigem uma parte prática que, a 

princípio, não seria possível em 

O ensino remoto e a Segurança do Trabalho 
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treinamentos remotos.  Na minha opinião, 

atualmente os treinamentos podem ter a 

parte teórica remota e a parte prática 

precisaria ser presencial, mas acredito que 

com o avanço da tecnologia de realidade 

virtual, em alguns anos, os treinamentos 

poderão ser realizados na sua totalidade 

de forma remota. 

O grande problema, seja no caso presencial 

ou no do remoto, é conseguir transmitir a 

informação. Boa parte dos treinamentos 

são enlatados, ou seja, são realizados de 

forma padronizada sem levar em 

consideração as especificidades de cada 

empresa e principalmente sem avaliar se a 

informação foi realmente retida.  

Muitos dos instrutores têm apenas a 

formação técnica em SST, mas nunca 

estudaram sobre como ensinar. Como 

consequência temos boa parte dos 

treinamentos realizados por meros 

emissores de certificados, em que parte 

das empresas aceitam o papel apenas para 

evitar futuras multas.  

Não podemos esperar que esta prática 

equivocada irá diminuir com os 

treinamentos remotos, mas para as 

empresas realmente interessadas em 

passar a informação com qualidade 

acredito que o básico seria o seguinte: 

Estabelecer qual o objetivo do 

treinamento: o instrutor precisar entrar na 

sala (virtual ou não) sabendo previamente 

o que é mais importante e de que forma irá 

avaliar se conseguiu atingir este objetivo. 

O segundo ponto é a avaliação de reação, 

esta é uma etapa que boa parte das 

empresas realiza, ou seja, a aplicação de 

um questionário ou entrevista ao final do 

treinamento para avaliar carga horária, 

instrutor, local, dentre outros itens com 

intuito de obter informações para 

melhorias em um próximo treinamento. 

O terceiro ponto é avaliar a retenção da 

informação e infelizmente não é uma 

análise frequente, para isso podemos 

aplicar uma prova, realizar entrevista, 

solicitar uma autoavaliação ou mesmo 

considerar a avaliação do chefe do 

trabalhador. 

Há ainda dois pontos, o quarto seria 

verificar se apesar de ter assimilado a 

informação o trabalhador está aplicando o 

que aprendeu, ou seja, se mudou a forma 

de agir. Nesse caso também podemos 

realizar entrevistas e solicitar 

autoavaliação, mas também podemos 

fazer inspeções para avaliar. 

Por fim precisamos estabelecer 

indicadores para termos condições de 

avaliar a médio ou longo prazo o real 

impacto do treinamento, esses indicadores 

podem ser vinculados às inspeções e 

provas, mas também à diminuição do 

número de acidentes, incidentes 

relacionados ao novo conhecimento 

adquirido pelos trabalhadores. 

Mas digamos que tivemos todo cuidado na 

elaboração do treinamento e resolvemos 

aplicar o treinamento remoto. O que 

precisamos considerar nesta aplicação?  

Alguns pontos importantes: 

A usabilidade da plataforma. Há algumas 

gratuitas que infelizmente não são tão 

simples de usar e algumas caríssimas que 

têm recursos que talvez não sejam 

necessários para a nossa empresa, vamos 

ter de verificar a mais adequada às nossas 

necessidades, fazer testes e, caso 

necessário, mudar. Também é preciso 

verificar se a plataforma possibilita 

visualizar a entrada dos alunos, tempo em 

cada vídeo ou atividade, uso de chat ou 

outras ferramentas para interação com os 

instrutores, limite de armazenamento de 

materiais gravados e uso de vídeos ao vivo. 

Além de vídeos, avaliar como é o acesso a 

textos ou áudios.  

De qualquer forma acredito que 

independente do impulso devido ao 

período da pandemia, o ensino remoto é 

uma realidade que só deve aumentar e 

principalmente desenvolver novas 

tecnologias que devem facilitar cada vez 

mais o uso desta modalidade de ensino. 

 Mário Sobral Jr  

Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 
Agora não dá mais nem para dizer: 
"Você não vale o arroz que come!" 


Tem umas pessoas que eu olho os 
stories e fico pensando: Como que não 
pegou coronavírus ainda? 


Não é sono. Meu raciocínio está lento 
porque meus neurônios aderiram ao 
distanciamento social. 


Qual a cidade que os taxistas odeiam? 
R.: Uberlândia. 
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