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Tiago Santos,
especialista em Segurança
e Acesso por Corda

Tiago vai nos mostrar a NR 18, a Norma Regulamentadora para
a Indústria da Construção, que foi revisada.
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H á muitos anos venho contratan-
do alpinistas industriais, antigo 
nome dado à profissão. Hoje, 

em nossa empresa, chamamos de PAC 
– Profissional de Acesso Por Corda.  As 
atitudes desses profissionais me fizeram 
estudar mais sobre o ser humano, seres 
complexos na sua grande maioria, mas 
muito interessantes na minoria. O con-
ceito de Alpinismo Gourmet está muito 
ligado ao comportamento negativo dos 
Alpinistas, assim destacarei atitudes pro-
fissionais que poderão nos elevar como 
profissionais  em qualquer área.

Quando surgiu o anexo I da NR 35, vi 
uma grande vitória, pois lutamos muito 
para a normatização do Acesso por Cor-
da, tornando nosso trabalho  seguro, re-
conhecido  e qualificado.

Melhorou muito para nossa profissão, 
mas alguns profissionais que não se en-
volveram, e/ou se envolvem, continuam 
ainda reclamando, só se queixam, como o 
bom e velho brasileiro. Reclamam do valor 
das certificações, do monopólio das certi-
ficadoras e das empresas de Acesso por 
Corda, mas, na verdade, deveriam melho-
rar sua capacidade profissional e técnica.

Aprendi com um amigo, profissional de 
acesso por corda / resgatista, Joel Edir 
Pereira  Silva, de  Minas Gerais,  mais 
um significado do que é ser profissional, 
onde, certa vez, seu líder perguntou em 
um diálogo de segurança (DDS) para toda 
equipe: Quem é profissional aqui? Levan-
te a mão, por favor! Joel foi o único que 
não levantou a mão. 

Então seu líder perguntou-lhe porque 
não tinha levantando a mão. Ele respon-

Alpinista Industrial Nível Gourmet

Elton Renan Fagundes
Profissional de Acesso Por Cordas
Gestor da empresa Acesso Alpinismo Industrial.
www.acesso-rs.com.br

deu que era apenas um ajudante, mas 
que um dia, com mais experiência e  com 
a ajuda dos colegas e de seu líder, seria 
um bom profissional.

Então seu líder lhe respondeu: “Joel, pro-
fissional  não se refere  somente  ao tem-
po de trabalho, mas, sim, à forma  como 
ele é realizado”.

Não significa que aquela pessoa, que 
tenha cinco ou dez anos de experiência, 
seja mais profissional, mas, sim aquele 
que segue os procedimentos de segu-
rança da empresa, trabalha organizado e 
com disciplina, respeita os colegas e sua 
liderança, isso, sim, define o conceito de 
um bom profissional. Se você faz isso, 
erga sempre a sua mão.

Alguns profissionais consideram - se 
ferramenta (missão dada é missão com-
prida), mas na verdade somente executar 
a tarefa, qualquer um qualificado, certifi-
cado e treinado faz.  O grande diferencial 
é o nível de comprometimento das pes-
soas. Outros consideram- se técnicos, sa-
bem dezenas de técnicas, tem inúmeros 
treinamentos, cursos  e  títulos, mas não 
sabem liderar, trabalhar em equipe , fal-
ta organização e planejamento nas suas 
atividades.

Algumas questões são regras básicas, 
mas muitos não conseguem cumprir. Por-
tanto, seguem algumas dicas:

• Pontualidade - Chegar atrasado com-
promete a execução das tarefas e prazos 
a serem cumpridos com clientes e parcei-
ros.  Isso pode gerar insegurança ou atos 
inseguros nas frentes de trabalho, aciden-
te e incidentes;

• Dizer sempre a verdade – Se cometeu 

Ser um bom profissional e técnico de sucesso é o sonho de muitos e a realização de poucos, por isso

devemos  estar sempre  em continuo desenvolvimento e aprendizado.
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um erro, fale a verdade para sua equipe 
e líder. Comunique a empresa, mentir faz 
seus colegas e empresa perderem a con-
fiança em você;

• Use os equipamentos da empresa só 
para trabalho – Não use equipamentos da 
empresa para trabalhos particulares, para 
benefício próprio;

• Separe o profissional do pessoal – Não 
confunda suas obrigações profissionais 
com a sua vida pessoal, erro bem comum;

• Não faça fofocas – Fofoca é algo ne-
gativo. Acaba distorcendo, supervalori-
zando ou desmerecendo os verdadeiros 
fatos;

• Problemas pessoais devem ficar em 
casa – Se necessário, explique ao seu líder 
ou superior a dificuldade que enfrenta. 
Pedir um tempo para resolver seus pro-
blemas é uma boa opção;

• Cuide da sua imagem – Imagem às 
vezes é tudo. Cuide dos seus uniformes 
e EPIs, assim você estará também contri-
buindo para a imagem de sua empresa, 
lembre-se que você é o reflexo dela. Ter 
barba mal feita, unhas grandes e roupas 
sujas não vão contribuir para tornar-se 
um bom profissional;

• Peça feedbacks para sua equipe, lide-
rança ou chefia - Qualidade em seu traba-
lho é sua meta.  Estabelecer maneiras de 
avaliar seu trabalho e equipe vai ajudar na 
sua evolução como profissional e técnico;

Ser um bom profissional e técnico de 
sucesso é o sonho de muitos e a realiza-
ção de poucos, por isso devemos  estar 
sempre  em continuo desenvolvimento e 
aprendizado.

Essas foram algumas pequenas dicas 
que aprendi e aprendo todos os dias. 
Portanto, para não torna-se um Alpinista 
Gourmet, quando o mesmo só conhece a 
teoria (papel),   humilha os outros, cita nú-
meros  e  parágrafo de normas, mas quan-
do recebe uma corda na mão, não saber 
o que fazer. Esse é o Alpinista Industrial 
Nível Gourmet, dito por meu amigo e nível 
3  Augusto Ferreira, em quem me inspirei  
para escrever esse texto. u
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1. A Portaria Nr 3.733, de 10 de Feve-
reiro de 2020, publicou a nova versão da 
NR18.  Em linhas gerais, explique o que 
diz a portaria?

Essa foi uma revisão bastante ampla da 
NR-18, tão abrangente que um dos aspec-
tos importantes de destacar logo de início 
é o prazo para atendimento.

A portaria trás o prazo de 1 ano para sua 
vigência desde sua publicação, ou seja o 
novo texto passa a valer a partir de feve-
reiro de 2021, mas com prazos mais ex-
tensos para entrada em vigor para alguns 
pontos específicos, por isto é importante 
estar atento a este detalhe.

2. A novidade foi a alteração da NR 18.  
Como era e como ficou essa norma?

Comparada com a versão anterior está 
mais enxuta, retirando aspectos quase 
prescritivos de como devem ser feitas as 
atividades, fortalecendo requisitos para 
a gestão de segurança do trabalho, um 
exemplo disso é a exigência dos projetos 
sob responsabilidade de profissional legal-
mente habilitado.

A grande mudança da norma está na exi-
gência do Programa de Gerenciamento de 
Risco - PGR, em substituição ao PCMAT - 
Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção.

O PGR também está previsto na nova 
NR-01 publicada em 09/03/2020, mas a 
NR-18 traz aspectos complementares es-
pecíficos para o setor da Construção.

A NR 18, a Norma Regulamentadora para a Indústria da Construção, foi revisada. 
Confira, na entrevista a seguir com Tiago Santos, especialista em Segurança e
Acesso por Corda; o que mudou e quais os impactos no trabalho em altura

Tiago Santos
Profissional de Acesso por Corda Nível 3, Exam-
inador pela Abendi; Pós-graduado MBA em QSMS 
(Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde); 
Organizador e coautor do livro Manual de Acesso 
por Corda; Consultor especialista do GTT do MTE 
na elaboração do Anexo I da NR-35; Auditor interno 
ISO 9001 e membro das Comissões de Estudos das 
normas de Acesso por Corda, Resgate e Equipa-
mentos de Trabalho em Altura da ABNT

3. Na prática, o que realmente muda 
para o empregador?

O empregador passa a ter uma respon-
sabilidade ainda maior na sua gestão de 
segurança. Precisa assumir que é ele quem 
deve determinar as ações a serem toma-
das e não apenas seguir o passo a passo 
de uma norma, o PGR entra justamente 
neste aspecto.

4. Sob a ótica do profissional de AC, 
como essa revisão impacta na rotina dele?

O Acesso por Corda ainda não ganhou o 
devido espaço dentro do setor da Constru-
ção. Vemos muitos improvisos inadequa-
dos acontecendo em atividades em altura, 
em especial em obras de reformas e limpe-
zas prediais.

De forma objetiva, os principais aspectos 
que foram alterado e que dizem respeito 
ao Acesso por Corda estão relacionados 
ao Sistema de Proteção Individual Contra 
Quedas (SPIQ) com requisitos que visam 
harmonizar e complementar a NR-35.

A nova NR-18 prevê projetos para os 
SPIQs e estes devem ser elaborados por 
profissional legalmente habilitado, além 
disso o novo texto reforça a necessidade 
da compatibilidade da corda com o trava-
queda e retira o item 18.6 e Anexo que 
tratavam sobre o tipo especifico de cor-
da a ser usada, a conhecida corda NR-18. 
Agora os requisitos são mais gerais e com 
isso as cordas utilizadas no AC, que devem 
atender aos requisitos da NBR 15.986 
também passam a atender a estes crité-
rios, desde que tenham a compatibilidade 
com o trava-queda.

5. Em sua opinião, qual seria o sistema 
ideal de fiscalização em relação às regras 
de segurança na atividade de AC?

A fiscalização de forma geral realizada 
pelo governo sempre será por amostra-

As normas regulamentadoras estão passando por revisões,

é importante estar atento a elas e se atualizar. Antigamente era possível 

comprar um livro com todas as NRs e estuda-las, hoje o processo

está mais dinâmico.
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gem, ou seja, nunca irá atingir a maioria 
das empresas, entretanto a NR-35 é bas-
tante clara ao trazer um Anexo Especifico 
sobre Acesso por Corda, que referenda a 
obrigatoriedade do atendimento das nor-
mas ABNT de AC (NBR 15.475 e 15.595). 
As empresas que contratam estes serviços 
devem atender aos dispositivos legais, não 
apenas pela fiscalização e possíveis mul-
tas, mas para garantir a segurança efetiva 
dos trabalhadores. Neste sentido é impor-

tante ressaltar que as responsabilidades 
do empregador são bastante claras e o 
custo do acidente é alto, e que sem dúvida 
trabalhar na prevenção é o melhor inves-
timento a se fazer nestas atividades com 
maior risco de fatalidade.

6. Faça qualquer comentário que consi-
derar relevante.

 O Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) organizou uma cartilha 

explicativa sobre as principais alterações 
da NR-18, disponível através do link:

https://bit.ly/33ratLD
As normas regulamentadoras estão pas-

sando por revisões, é importante estar 
atento a elas e se atualizar.

Antigamente era possível comprar um 
livro com todas as NRs e estuda-las hoje 
o processo está mais dinâmico. O governo 
disponibiliza as NRs através do link:

https://bit.ly/2FkdcPa.u

Instalações Autorizadas para Acesso por Corda

abendicorda.org.brSaiba tudo sobre Acesso por Corda, acesse:

A7 Treinamentos & Serviços
 Rio das Ostras (RJ) 

(22) 2764-5546
administrativo@a7br.com

ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ) 
(21) 3178-6275

atendimento@altiplanotreinamentos.com.br

CERRO – CT IBEX
Curitiba (PR)

(41) 3093-5877
treinamentos@cerro.eng.br

CT ROPE
Canoas (RS)

(51) 3032-1219
treinamento@gruporope.com

NR Treinamentos
Blumenau (SC)

(47) 3330-8427
daniela@nrtreina-

mentos.com.br

PRÓ SAFE
Valinhos (SP)

(19) 3929-5183
prosafe@prosafe.srv.br

TASK ACADEMY
Votorantim (SP)
(15) 3034-8000
task@taskbr.com

ARINE ENGENHARIA
Mauá (SP) 

(11) 4512-6800
contato@arineorg.com.br

EPSEG
Canoas (RS)

(51) 3922-3639
contato@epeseg.com.br

https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-normatizacao/sst-nr-portugues?view=default
http://www.abendicorda.org.br/corda_news.php
http://www.abendicorda.org.br/corda_news.php
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“D esde o início e sonho do pro-
jeto da Epeseg (Escola Pre-
paratória de Atendimento a 

Emergência, Engenharia e Segurança do 
Trabalho), pensávamos em um ambien-
te que contribuísse positivamente com o 
crescimento e desenvolvimento técnico e 
humano dos profissionais que buscassem 
evoluir conosco e, com isso, disponibilizar 
às indústrias pessoas preparadas, capa-
zes de colaborar com a  expansão e pro-
teção do patrimônio e meio ambiente.

Para termos sucesso nesse projeto, nos 
preparamos e respeitamos as legislações 
de Normas Técnicas, Normas Regulamen-
tadores e Normas Ambientais. Também 
evidenciamos nossa qualidade frente ao 
mercado de qualificação e treinamentos, 
por meio do nosso trabalho. Somos uma 
escola voltada à educação continuada 
dos profissionais, tanto os já inseridos no 
mercado de trabalho, e que buscam uma 
qualificação livre e/ou técnica para me-
lhorar sua posição no mercado; quanto as 
pessoas jovens interessadas numa for-
mação livre e/ou um curso técnico.

Nossa equipe é formada por profissio- 
nais multidisciplinares (enfermeiros, en-
genheiros, técnicos de Segurança no Tra-

Epeseg: mais uma instalação autorizada Abendi 
balho, de Enfermagem,  Emergências Quí-
micas, profissional de Acesso por Corda 
N3 e coordenador de Equipe de Resgate 
em Altura e Espaço Confinado (Conforme 
ABNT NBR 16710 – 1 e 2), com ampla vi-
são sistêmica das atividades laborais em 
clientes de expressão. Temos como meta 
o resultado e crescimento do cliente, se-
jam empresas em busca da qualificação 
dos funcionários, com treinamentos em 
todos os formatos, sendo a distância ou 
presencial.

Alinhado ao nosso projeto, de uma esco-
la especializada em educação continuada, 
sempre tivemos o interesse em buscar a 
certificação junto à Abendi, por se tratar 
de uma instituição pioneira, séria, idônea 
e respeitada em seu segmento, dentro 
e fora do Brasil, com procedimentos de 

Alexandre Mopert 
Diretor técnico da Epeseg, técnico de Segurança 
no Trabalho, instrutor de Curso de Formação de 
Bombeiro Civil e coordenador de Equipes de Res-
gate - Conforme ABNT NBR - 16710 - 2

Alinhado ao nosso projeto, de 

uma escola especializada em 

educação continuada, sempre 

tivemos o interesse em buscar a 

certificação junto à Abendi , por 

se tratar de uma instituição

pioneira, séria, idônea e respeit-

ada em seu segmento, dentro e 

fora do Brasil.
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CLIQUE AQUI

auditoria e de qualidade, que realmente 
fazem a diferença nos processos de cer-
tificações de centros de qualificações e, 
acima de tudo, são imparciais.

Essa parceria tornará possível a reali-
zação de uma formação mais completa e 
atrativa, conforme modais na figuras.

Após o posicionamento positivo da en-
genharia, confirmando a possibilidade de 
galgarmos a almejada certificação, mon-
tamos um planejamento estratégico ali-
nhado a um plano de ação. Tivemos apoio 
de grandes profissionais, que nos ajuda-
ram com todo o processo, incluindo mon-
tagem, acompanhamento e alinhamento 
nas etapas de compra dos materiais forja, 
inspeção final, além de algumas reuniões, 
vídeo chamadas e ligações para que con-
seguíssemos atingir nosso objetivo, des-
de meu rascunho abstrato e sem forma 
num papel, até transformar em um pro-
jeto de engenharia, sólido e seguro,  até 
o ultimo aperto de parafuso. Agora, é só 
concretizar o sonho!’’ u

Saiba tudo sobre certificação em Acesso
por Corda. Acesse o nosso site:
www.abendicorda.org.br.

https://forms.rdstation.com.br/campanha-certificacoes-4830bd994421cc7284df-html
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