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Qual o ritmo musical preferido das 
plantas? 
Reggae 


Mainha, eu estou me sentindo muito 
feio. O que eu tenho? 
Razão, meu filho! 


A Mônica não ri das piadas do cebolinha, 
mas a MagaLi, 

 

       ser humano é uma “Maria vai com as 
outras”.  
Isto é provado em diversos estudos. E acho 
que você já ouviu falar no efeito manada, 
no geral uma pessoa quando em um grupo 
acaba agindo de forma instintiva e 
dependendo da situação bem diferente do 
que seria se estivesse sozinha. 
Podemos ver isso nas lamentáveis cenas de 
batalha entre torcidas de futebol em que 
um grupo acaba influenciando os que estão 
próximo e no final acabamos tendo cenas 
vergonhosas de violência. Mas também 
isso pode ser comprovado em situações 
mais simples como na viralização de um 
vídeo no youtube onde se tem muita gente 
dizendo que é bom, deve ser mesmo. 
Ou seja, a influência social é um ponto 
decisivo no nosso processo de tomada de 
decisão. 
 

 
 

Veja um exemplo que aconteceu comigo: 
Estava um dia com um colega de trabalho 
na praça de alimentação do shopping e ao 
final tenho o hábito de levar a bandeja para 
área de coleta. Este meu amigo não leva 
por achar que vai tirar emprego do pessoal 
da limpeza. 
Outro dia, fomos em um grupo maior e ao 
final todos levantaram com a sua bandeja e 
para minha surpresa o meu colega 
também, ou seja, ele seguiu o efeito 
manada e também seguiu um outro critério 
que comentaremos mais adiante, ele não 
queria ser diferente do grupo, ou seja, 
havia a necessidade de pertencimento. 
Mas como podemos utilizar este efeito 
manada ou se preferir a validação social na 
Segurança do Trabalho?   
Nosso principal objetivo é fazer com que o 
trabalhador siga determinado 
procedimento.  
Então perceba que se eu consigo que a 
maioria siga um procedimento, nós 
teremos mais facilidade que os demais 
sigam. E lógico que o inverso também é 
verdade. 
Perceba que se um novato entra em uma 
empresa em que a maioria segue a ST a 
probabilidade dele seguir irá aumentar 
bastante, ainda que ele não concorde cem 
por cento com a situação.  

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 
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Os transtornos mentais já 
respondem como a primeira 
causa de incapacidade para o 
trabalho por afastamentos de 
longo prazo e por dificuldades no 
retorno ao trabalho. Nessa obra 
temos uma visão geral para 
atuar sobre esse tema a cada dia 
mais necessário para os 
prevencionistas 
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Piadinhas 

Vamos lá, senhoras e senhores!  
 

Mais uma edição transbordando de 
informações sobre SST. Temos 
matéria sobre ruído, atuação dos 
higienistas, convencimento dos 
trabalhadores, além das pílulas de 
humor que você já está acostumado. 
 
Prof. Mário Sobral Jr 
 

 

    êm algumas frases que acabam enjoando 
de tanto que se escuta, por exemplo: “mas 
eu sempre fiz assim e nunca me acidentei”. 
É verdade, professor, já escutei isso de um 
trabalhador, mas não consigo convencê-lo 
de que está errado. 
Na verdade, este é o problema, queremos 
que o trabalhador pense igual a nós, mas 
não paramos para pensar um pouco sobre 
o porquê de ele fazer daquela forma. 
Determinada ação só está errada, para o 
nosso entendimento, para o nosso grau de 
conhecimento, ou seja, porque temos uma 
cultura de segurança. Mas para um 
determinado trabalhador “que sempre fez 
assim” e nunca se acidentou, errados 
somos nós que estamos atrasando o seu 
serviço.  
Ou seja, é necessário se colocar no lugar do 
outro. Todo mundo já fez alguma coisa 
insegura e nem por isso achou que estava 
errado, por exemplo: já desceu uma escada 
olhando para o celular, andou com bicicleta 
sem segurar no volante, andou de skate 
sem nenhuma proteção, atravessou a rua 
fora da faixa ou sem utilizar a passarela, 
andou sem cinto no banco de trás etc. 
Professor, até já fiz alguns destes seus 
exemplos, mas nunca aconteceu nada. 
Exatamente. E assumo que eu também já 
fiz alguns dos exemplos. Pois bem, é esta 
mesma segurança e confiança que o 
trabalhador tem.  
Para tentar o convencimento, além de 
passar as informações sobre as 
consequências negativas de determinadas 
ações, precisamos nos colocar no lugar do 
trabalhador e identificar qual benefício ele 
recebe ao se expor, dessa forma ficará 
mais fácil de pensar em uma solução.  

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 

 

Sempre fiz assim! 
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Q5 (essa hoje um pouco menos exaltada), a 
obrigatoriedade de SESMT nas empresas 
ou a possibilidade do SESMT terceirizado, 
dentre muitos outros. Além dos temas de 
SST que elevam a temperatura, outro 
ponto que percebi causar uma reação a 
muitos prevencionistas é quando alguém 
resolve dar sua opinião sobre temas não 
relacionados à área, já recebi algumas 
vezes a seguinte crítica: até gosto dos 
textos do professor Mário, mas ele tem 
que falar sobre Segurança do Trabalho, 
não tem por que tratar de outras temas 
como vacina, política ou machismo no 
Brasil, temas que já tratei e “apanhei” (mas 
sejamos justos, também tive muito apoio). 
Quer dizer que muita gente acha que o 
senhor não pode dar sua opinião? 
Exatamente! Todos têm o direito de dar a 
sua opinião, mas essa intransigência é 
péssima para os prevencionistas, pois o 
sentimento de estar com a razão e ter 
dificuldade de ouvir a opinião diferente da 
sua tem como consequência a proliferação 
de profissionais que acreditam já saber e 
de não precisar ouvir os outros. 
Professor, realmente é uma visão 
limitante, pois quanto mais estudo, mais 
percebo ter dúvidas e deficiências na 
minha formação o que acaba me 
estimulando a estudar mais e ouvir outros 
profissionais. Lógico que com senso 
crítico, mas com respeito. 
Perfeito, meu filho. Essa visão de alguns 
profissionais de verdadeira servidão às 

     stamos chegando próximo das eleições e 
os ânimos começam a se acirrar (não se 
preocupe, que não vou falar sobre 
candidatos), mas gostaria de comparar os 
extremismos da atual política no Brasil 
com os extremismos na Segurança do 
Trabalho. 

 
Professor, acho que o senhor está 
exagerando. Não é nem parecido! 
Será, meu filho? Posto diariamente 
materiais nas diversas redes sociais e vejo 
que alguns temas são delicados e geram 
reações agressivas, com palavras de baixo 
calão e descontentamento. 
Quais são esses assuntos que geram tanto 
alvoroço virtual? 
São diversos, posso citar alguns como: a 
garantia de emprego da CIPA (odiada e 
amada por muitos), a briga eterna do Q3 e 

Dostoiévski pode ajudar a repensar suas certezas na SST 
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E suas convicções me fez lembrar de um 
trecho do clássico “Os Irmãos Karamázov” 
do inigualável Dostoiévski, onde Ivan 
Karamázov, conta uma história ao irmão 
Aliocha sobre a dificuldade da liberdade do 
homem.  
 

Para o homem, uma vez livre, não 
há preocupação mais constante, 
mais dolorosa, do que encontrar, 
com a maior rapidez, “a quem 
adorar”. Contudo o homem só 
deseja adorar o que é indiscutível, 
o que é adorável para todos, de 
forma unânime. (...) Em nome 
desse sonho da adoração comum, 
eles se exterminam por meio das 
guerras. Cada povo cria o seu 
Deus – ou os seus deuses -, cada 
povo grita um ao outro: “Deixem 
os seus deuses, e venham logo 
adorar os nossos deuses! Senão, 
morte a vocês, e aos seus deuses!” 
 

Na próxima vez que você ler algo sobre 
Segurança do Trabalho ou mesmo sobre 
outros temas que lhe faça subir o sangue e 
lhe puxe o indicador para clicar no 
CapsLock para defender os seus deuses, 
lembre-se de que pode ser apenas uma 
reação à dor do machucado da corrente 
presa à sua verdade não deixando você 
caminhar e lhe impedindo de afastar da 
escravidão da sua certeza. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 
 
 
 

 

Doutor, tenho pensado muito em 
cometer suicídio. O que eu faço? 
Primeiro passo é pagar a consulta. 


O músico chegou na farmácia e pediu 
um Dó menor, o farmacêutico disse que 
estava sem. O músico então pediu um 
Ré médio. 



Piadinhas 
      nda é uma perturbação que se propaga 
em um meio transportando energia, sem 
transportar matéria. Alguns tipos de onda 
não precisam de um meio, como as 
decorrentes de radiação eletromagnética. 
 

 
 

Vamos entender o conceito, amarre uma 
corda em um ponto da parede e na outra 
ponta levante e desça a corda. Estaremos 
formando uma onda, a energia 
provavelmente chegará ao outro extremo 
da corda, mas nenhum pedaço de corda 
sairá do seu lugar de origem, ou seja, a 
matéria não será transportada.  
E as ondas podem ser classificadas em 
ondas mecânicas e eletromagnéticas. Na 

Segurança do Trabalho vemos 
principalmente as Mecânicas que precisam 
de um meio físico (líquido, sólido ou 
gasoso. Ex.: Ondas acústicas (ruído e 
vibração) 
Mas também temos as Eletromagnéticas 
que se propagam no vácuo. Radiações 
ionizantes e não ionizantes (ex: 
infravermelhos, luz, raios ultravioletas). 
Estas não necessitam de meio físico, mas 
também se propagam no meio material. 
Outro conceito que precisamos conhecer é 
o Período. 
Período é o tempo necessário para haver 
uma oscilação completa de uma onda, ou 
seja, como é um determinado tempo, 
podemos utilizar a unidade de segundos 
para esta grandeza. 
Já a Frequência é o número de vezes que 
ocorre a onda. 
Dessas ondas, uma das mais conhecidas na 
área de SST são as do ruído que pretendo 
falar um pouco, mas como esse texto já 
está ficando longo vou parar por aqui para 
tomar uma água e já retomo o tema na 
próxima página 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 

Fazendo Onda 
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     ocê já se perguntou como consegue 
perceber o ruído gerado por um estalar de 
dedos. Estale os dedos. Não estalou? 
Estale para entender o conceito. 

 
Quando estalamos os dedos acontece algo 
similar ao que ocorre quando jogamos uma 
pedra na água, formam-se ondas 
concêntricas (com o mesmo centro) a partir 
do ponto de impacto com a pedra na água. 
O mesmo ocorre com o nosso estalar de 
dedos, a diferença é que não vemos as 
ondas e no caso do ar, elas partem para 
todos os lados como uma bola que se 
expande. 
Na verdade, não é que a onda da água ou o 
ar vá se afastando do ponto central, o que 
acontece realmente é algo similar ao que 
aconteceria se estivéssemos em uma fila e 

V 
empurrássemos aquele que estivesse na 
nossa frente e este empurrasse o seguinte, 
ou seja, a energia iria caminhar mas as 
pessoas permaneceriam no mesmo lugar.  
No caso do ruído é algo assim, quando 
você estala os dedos as moléculas do ar em 
volta dos seus dedos são empurradas e 
estas empurram as seguintes e esta onda 
mecânica, dependendo a da intensidade 
que foi gerada chegará até ao seu ouvido. 
O nosso ouvido irá converter esta energia 
em impulso elétrico que por meio de 
células nervosas chegaram ao nosso 
cérebro e finalmente conseguiremos ouvir. 
Acho que entendemos que o ruído é um 
tipo de energia mecânica, mas imagine que 
ao invés de estalarmos os dedos 
gravássemos este estalar e colocássemos 
em um aparelho de som, no último volume, 
teríamos um ruído de maior intensidade. 
Pegando o conceito de um livro teremos 
que a intensidade acústica é a quantidade 
energia que passa por uma superfície 
perpendicular a direção de propagação da 
onda em um determinado tempo. Sua 
unidade é W/m2. 
A intensidade sonora é dada pela potência 
dividida pela área, ou seja: 
 

I = Pot / A 
 

S 

Mas potência é a energia pelo tempo 
 

Pot = Energia / tempo 
Sei que está um pouco confuso, mas 
precisamos entender de forma mais 
concreta a diferença entre intensidade e 
potência (pois acredito que para alguns a 
fórmula não será suficiente). 
Imagine que você está a dois metros de 
distância de uma caixa de som e eu estou a 
quatro metros de distância desta mesma 
caixa de som. Qual dos dois receberá uma 
menor potência da onda sonora? 
Quem pensou que eu receberei uma menor 
potência, pensou errado. 
Alguns devem estar pensando: Como 
assim? 
A potência está relacionada à caixa de som, 
o aparelho não diminui a potência só 
porque eu estou mais longe, o que diminui 
é a intensidade do som. 
Acho que ficou claro que a potência é 
constante e a intensidade varia com a 
distância.  
Vou parar por aqui, mas caso você ache 
interessante podemos continuar falando 
sobre esses conceitos básicos acerca do 
ruído 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 

      e fossemos resumir a atuação do 
higienista como seria esta descrição? 
 

 
 

Seu primeiro passo é analisar as atividades 
do trabalhador e identificar quais são os 
agentes contaminantes presentes na 
empresa, porém ao identificar um agente 
não significa que necessariamente esteja 
trazendo consequências para a saúde do 
nosso trabalhador, talvez em função da 
baixa concentração, pequeno tempo de 
exposição, controles implantados e por ser 
um agente pouco tóxico, a exposição não 
trará nenhuma consequência, mas para 
fazermos este tipo de afirmação 
precisaremos avaliar o agente. Lógico que 
esta avaliação não precisa ser 

necessariamente quantitativa, pois com 
base em informações obtidas no ambiente, 
além da observação da atividade e da 
experiência do avaliador esta análise será 
realizada com qualidade. Porém se há 
dúvidas sobre o risco precisaremos de 
mais informações e talvez seja necessário 
realizar uma avaliação quantitativa. No 
entanto, isto envolve muito mais do que 
coletar um volume de ar em um 
amostrador, será necessário estabelecer 
uma estratégia de amostragem, em que 
serão definidos o número de amostras, o 
método de amostragem, equipamentos 
utilizados, tempo de coleta, período do dia 
e do ano, dentre outras informações.  
A coleta destas informações de medição 
não diz muito, pois ainda será necessário 
realizar a avaliações destes dados. Sem 
esquecer que todos os dados obtidos 
possuem uma certa imprecisão devido aos 
erros possíveis na análise de campo e na 
análise laboratorial. 
Após a avaliação em que o higienista se 
sinta seguro do resultado poderá afirmar 
que não há risco e estabelecer um período 
de maior prazo para monitorar agente. 
Mas caso fique com alguma dúvida, serão 
necessárias mais informações e amostras 

para que possa decidir sobre a verdadeira 
exposição do trabalhador e finalmente 
estabelecer ou não controles para atenuar 

a situação de exposição. 
Mário Sobral Jr -Eng. de Seg. do Trabalho 

 

 

Entendendo a atuação dos Higienistas 
 

 

Piadinha 
Tenho uma amiga tão baixinha que 
quando fui tirar uma foto dela de 3x4 
acabou saindo de corpo todo.



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        cada dia que passa é mais difícil manter 
a atenção de qualquer pessoa. Uma das 
formas mais eficientes de conseguir essa 
atenção é contando histórias. Diga como 
aconteceu com você ou com pessoas que 
passaram por uma determinada situação. 
Isso mantém a atenção e faz com que os 
ouvintes tenham mais facilidade de 
lembrar da mensagem, pois na verdade 
elas irão lembrar da história. 
 

 
 

Pode ter certeza que ao invés de falar 
sobre todas as propriedades do 
equipamento de proteção e de como ele é 
importante para a sua segurança é muito 
mais interessante que você conte uma 
história, onde determinado trabalhador foi 
salvo por estar com EPI ou ao contrário, 
que se machucou por falta do uso do EPI. 
Agora você tem que tomar cuidado em 
relação a esta história, pois podemos ter 
opiniões diferentes, alguns irão aceitar 
mais facilmente os argumentos e outros 
serão totalmente contrários. 
Por exemplo, lembro que trabalhei em uma 
empresa, ainda como Eng. Civil, e que havia 
um encarregado tecnicamente excelente, 

Sempre que possível conte histórias 

JORN AL SEGURITO 
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mas que odiava usar capacete. 
Nunca fui do tipo que manda os outros 
fazerem, sempre tento convencer. Além 
disso, neste caso, como eu era recém 
formado mesmo que eu quisesse obrigá-lo 
era mais fácil eu ser demitido do que ele 
utilizar o capacete pela minha ordem. 
Simplesmente porque naquele momento 
ele era mais útil à empresa do que eu. 
Fui lá conversar com o encarregado. 
Lembro que falei o seguinte : José, eu sei 
que estamos no telhado da obra e não vai 
cair nenhum avião (este era o argumento 
que ele sempre usava). Porém acho que 
nos outros andares é interessante pois 
pode cair algum material e teria uma 
proteção. Por "sorte", meu argumento 
tinha um pouco mais de força, pois na 
semana anterior havia caído um tijolo e 
quase acertado um trabalhador. Além 
disso, ainda complementei dizendo que 
ajudava fazendo um pouco de sombra. 
Por incrível que pareça ele passou a usar 
nos andares inferiores, mas ele acabou 
criando o hábito e às vezes sem perceber 
acabava subindo usando o capacete. 
Para ocorrer o convencimento precisamos 
saber o porquê a pessoa não quer seguir 
um determinado procedimento. E 
conversando com o José descobri que o 
motivo era medo de ficar careca, pois 
segundo ele o capacete abafava e 
aumentava a queda de cabelo. 
Não sei se este argumento tem 
fundamento técnico, mas contra 
argumentei apontando alguns operários 
na obra, mais velhos do que ele que tinham 
vasta cabeleira e que usavam o capacete. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Resolvi fazer um ano sabático, juntar 
todo o meu dinheiro e sair pelo mundo. 
O problema é que depois que fiz as 
contas acho que só vou ter condições de 
ir na esquina e voltar. 


Dois balões voavam pelo deserto 
quando um diz para o outro: só tenha 
cuidado com os cactusssssssss. 


Papai, como se sente uma pessoa que 
tem o filho bonito? 
Não sei, meu filho. Pergunte ao seu avô. 


Fui no médico com uma dor no joelho e 
nas costas e depois dos exames o 
médico passou vários remédios. 
Perguntei para ele qual o motivo das 
dores e ele me respondeu: muitos 
aniversários. 

Piadinhas 

 

     ara uma mensagem vir a ser fixada é 
preciso muita exposição. Não basta 
colocar o trabalhador em uma sala de aula 
e após uma única orientação acreditar que  
aquele conhecimento já faz parte da vida 
do trabalhador. 
Para passar uma informação você pode 
explicar e ter todas as dificuldades de 
assimilação do trabalhador, como falta de 
interesse, falta de entendimento por não 
ter os conhecimentos necessários e todos 
os outros ruídos que podem estar 
presentes durante uma comunicação. 
Porém o trabalhador também aprende 
pelo bom exemplo. Não adianta falarmos 
da importância do uso do EPI ou de seguir 
determinado procedimento se gestores ou 
o próprio profissional de Segurança do 
Trabalho não faz o correto. Mesmo que 
seja algo pontual, a mensagem passada 
será de não seguir o procedimento. 
Mas, professor, não temos exceções? Por 
exemplo, se eu estou sem o protetor 

auricular e preciso entrar em uma área por 
poucos segundos, tenho certeza que não 
vou ficar surdo. 
Meu filho, concordo com a parte que você 
não vai ficar surdo, mas só concordo com 
esta parte. Pois quem estiver olhando você 
não sabe o contexto e talvez não tenha 
conhecimento suficiente para entender 
que esta pequena exposição não tem 
consequência. A mensagem que você 
estará passando é a de um profissional de 
Segurança do Trabalho que não seguiu um 
procedimento obrigatório e exige que eu 
siga. Então tome muito cuidado com as 
pequenas exceções. 
Há outras formas de passar essa 
informação? 
Sim, além dos treinamentos clássicos em 
sala de aula, podemos fazer com que o 
trabalhador viva a experiência. Por 
exemplo, muito melhor do que explicar 
detalhadamente um procedimento e 
depois executar para que as pessoas 

aprendam é fazer com que além disso o 
próprio trabalhador execute.  
Como vou fazer isso? 
Por meio dos famosos simulados, quando o 
trabalhador executa, além de ter 
vivenciado a situação, tambpém irá 
adqurir a habilidade motora necessária 
para a execução rápida do procedimento. 
Porém, fica parecendo que se usarmos 
todas estas etapas teremos 
obrigatoriamente a transmissão do 
conhecimento.  
Na verdade, precisamos repetir, repetir, 
repetir e se possível repetir novamente. 
Mas cuidado, repetir a informação é 
importante, porém é necessário avaliar a 
retenção e talvez utilizar uma nova 
embalagem, pois com um formato 
diferente, talvez você consiga alcançar 
cada vez mais trabalhadores. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 
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