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RESUMO 
 
 

A poluição dos recursos hídricos vem aumentando drasticamente, em todo o mundo. Dentre 
as soluções adotadas, tem-se a implantação de Estações de Tratamento de Esgotos - ETE’s, as 
quais devem ser estudadas como plantas industriais, que servem à sociedade. As ETE’s, como 
qualquer indústria, sofrem dos problemas de higiene industrial e de segurança do trabalho. 
Nesta pesquisa estuda-se os riscos laborais, tanto ambientais quanto operacionais, os quais os 
empregados do setor de saneamento estão expostos nas etapas do sistema de tratamento de 
esgoto possuindo características de unidades industriais. Através de pesquisas bibliográficas, 
questionários e verificação das Normas Regulamentadoras – NR’s existentes, 
complementadas com visitas realizadas a algumas ETE’s da Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará – CAGECE e entrevistas com os empregados das mesmas, foi possível levantar as 
condições de trabalho e tipos de acidentes que ocorrem. Foram verificados os procedimentos 
e manuais da área de segurança e higiene no trabalho da mesma, bem como constatado a não 
existência de uma Norma específica para o setor de saneamento como, também, uma 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que represente diretamente as 
ETE’s, seus acidentes e empregados. Pode-se verificar que muitos dos que ocorrem 
atualmente já tinham sido relatados a décadas atrás e que muitos dos manuais e 
procedimentos devem ser atualizados e ter uma linguagem mais acessível ao trabalhador. Dos 
questionários aplicados, a totalidade foi respondida. Constatou-se que a divulgação dos dados 
de acidentes, bem como procedimentos de segurança por parte da CAGECE é transparente. 
Assim, foi possível montar um quadro geral dos acidentes e riscos existentes nas ETE’s. 
 
 
Palavras-chave: segurança no trabalho, riscos ambientais, estações de tratamento de esgoto, 
saneamento ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Water pollution is growing drastically worldwide. Among the solutions adopted is the 
installation of wastewater treatment plants. They have to be considered industrial units at the 
service of the community that like any other unit of that type, suffers from problems related to 
hygiene and labor safety. In this research we studied labor hazards, ambient and operational, 
to which operators of treatment plants are exposed during the phases of industrial style waste 
water treatment. Methods applied include literature studies, questionnaires, verification of the 
existing safety norms, visiting of some treatment units of CAGECE – Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará, and interviews with workers in order to learn about the working conditions 
and accidents occurred. The procedures applied and the safety and hygiene manuals were 
verified. We confirmed the lack of specific norms for the sanitation sector and of the 
“National Classification of Economic Activities – CNAE” that should consider waste water 
treatment, its workers and accidents they suffer. We found that many of the actual accidents 
were reported already decades ago; but manuals and procedures remained unchanged 
exhibiting, in addition, a language inaccessible for the workers. From the questionnaires, fully 
returned by the workers, we learned that the divulgement by CAGECE of safety procedures 
and accidents is transparent. This allowed a complete insight into accidents and risks 
occurring in waste water treatment plants. 
 
Keywords: labor safety, ambient risks, wastewater treatment plants, environmental 
engineering. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Não obstante o trabalho ter surgido na Terra juntamente com o primeiro homem, 

as relações entre as atividades laborativas e as doenças permaneceram praticamente ignoradas 

até o início do século XVIII. 

 

No século XVI, algumas observações esparsas surgiram, evidenciando a 

possibilidade de o trabalho ser causador de doenças. Em 1556, Georg Bauer, mais conhecido 

pelo seu nome latino de Georgius Agrícola, publicava o livro “De Re Metallica”, onde eram 

estudados os diversos problemas relacionados à extração de minerais argentíferos e auríferos, 

e à fundição de prata e do ouro. O último capítulo dessa obra discute os acidentes do trabalho 

e as doenças mais comuns entre os mineiros sendo destacada, em especial, a chamada “asma 

dos mineiros”, provocada por poeiras que Agrícola denominava “corrosivas”; a descrição dos 

sintomas e da rápida evolução da doença demonstram, sem sombra de dúvida, tratar-se de 

casos de silicose. (NOGUEIRA, 1979, p. 9). 

 

Entre 1760 e 1830, ocorreu na Inglaterra um movimento destinado a mudar 

profundamente toda a história da humanidade: foi a Revolução Industrial, marco inicial da 

moderna industrialização, que teve a sua origem com o aparecimento da primeira máquina de 

fiar. Até então, a fiação e tecelagem de tecidos tinham constituído uma atividade doméstica 

tradicional, com um pequeno excesso, que era vendido, a preço elevado, em regiões onde 

estas atividades não eram desenvolvidas.  

 

As primitivas máquinas de fiação e tecelagem necessitavam de força motriz para 

acioná-las, e esta foi encontrada na energia hidráulica, assim as primeiras  fábricas foram 

instaladas em antigos moinhos, daí o nome de “mill” pelo qual são conhecidas até hoje as 

fábricas de fiação e tecelagem nos países de língua inglesa. 

 

A descoberta da máquina a vapor permitiu a instalação das fábricas de fiação e 

tecelagem em quaisquer lugares e, muito naturalmente estas foram instaladas nas grandes 

cidades, pois tinham mão de obra abundante. 
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A grande importância da proteção à saúde dos trabalhadores não podia deixar de 

interessar duas grandes organizações de âmbito internacional, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 1950, a Comissão Conjunta 

OIT-OMS sobre Saúde Ocupacional estabeleceu, de forma muito ampla, os objetivos da 

Saúde Ocupacional. Em junho de 1953, a Conferência Internacional do Trabalho adotou 

princípios, elaborando a Recomendação nº 97, sobre a Proteção à Saúde dos Trabalhadores 

em Locais de Trabalho, e insistiu com os países membros, no sentido de que os mesmos 

incrementassem a criação de serviços médicos em locais de trabalho. 

 

No Brasil, os serviços médicos das empresas são de existência relativamente 

recente, e foram criados por livre iniciativa dos empregadores, que, recebendo trabalhadores 

do campo com condições geralmente pouco satisfatórias de saúde, procurava oferecer-lhes 

uma assistência médica gratuita no interior da própria fábrica; tinham, pois, tais serviços 

médicos um sentido eminentemente curativo e assistencial, e não o caráter preventivo 

recomendado pela OIT. 

 

A era da industrialização no Brasil é desencadeada após a segunda grande guerra 

mundial. No campo social, as conquistas dos trabalhadores começam a se refletir em redução 

de jornadas de trabalho, melhores condições de trabalho e benefícios indiretos. 

 

Na área do urbanismo, iniciam-se as preocupações com as condições do ambiente 

e com os impactos da ocupação e da produção sobre este. O saneamento segundo a OMS, é o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre seu bem estar físico, mental e social. A própria OMS define saúde como o 

estado de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. 

(BARROS, 1995, p.13).  

 

As cidades cresceram e juntamente veio a necessidade de serviços básicos, como 

água e esgoto. 

 

Fortaleza teve seu primeiro sistema de abastecimento de água inaugurado em 29 

de setembro de 1866, utilizando as fontes do Sítio Benfica. Ao final dos anos 60, o Ceará 

contava com 89 sistemas de abastecimento de água: 25 operados pela Fundação Serviços de 

Saúde Pública (Fsesp), 32 pela Companhia de Água e Esgotos do Nordeste (Caene), 18 por 
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Prefeituras Municipais, 9 pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (Dnos) e o de 

Fortaleza pela Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Ceará (Saagec), que administrava 

também a pequena rede de esgoto existente. (CAGECE, 2005) 

 

O 1º sistema de esgoto da Capital foi projetado por João Felipe em 1911 e 

começou a funcionar em 1927. Cobria o pequeno centro da cidade. Em 1956, tinha um 

emissário de 600m de extensão e uma estação elevatória na praça do Passeio Público. 

(CAGECE, 2005). 

 

Em 1966, Fortaleza contava com 39 mil metros de rede coletora de esgoto 

cobrindo 5,7% da população. Em 1971, a malha atingiu 53 mil metros beneficiando 8% dos 

fortalezenses. No período, apenas 54,8% de Fortaleza era abastecida. (CAGECE, 2005). 

 

Atualmente o número de localidades atendidas com esgotamento sanitário no 

interior do Estado do Ceará pela CAGECE é de 41 localidades, sendo a população atendida de 

2 milhões de habitantes em todo o Estado. O número de famílias contempladas com o serviço 

de coleta de esgoto no Estado é de 352.989. O Índice de tratamento de esgoto é de 100%.  

Fortaleza tem um índice de cobertura com serviços de coleta de esgotos de 60% sendo este 

índice para o Estado de 36.47%. A extensão da malha coletora de esgoto sanitário é de 

3.505.147 metros. (CAGECE, 2005) 

 

Com a implementação do Programa Sanear II, o atendimento na capital será 

ampliado de 60% para 81,2%. 

 

A questão da higiene industrial e segurança do trabalho só veio a ter um 

tratamento especial no Brasil no final da década de 1970, quando o Governo Federal 

sancionou a Lei nº 6.514, datada de 22 de dezembro de 1977. Esta Lei foi regulamentada pela 

Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, a qual aprovou as Normas Regulamentadoras – 

NR’s, do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho. A partir deste momento houve uma mudança de cultura de higiene 

industrial e segurança do trabalho nos diversos segmentos industriais. Esta pesquisa busca 

apresentar as condições laborais dos que labutam nas Estações de Tratamento de Esgoto sob a 

responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Ceará.  
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O presente trabalho tem por objetivos. 

 

 

1.1. Objetivo Geral 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral a avaliação dos riscos ambientais, riscos 

ergonômicos e riscos operacionais presentes nos processos de tratamento de esgoto, 

verificando se os mesmos são insalubres de acordo com o que preceitua a Norma 

Regulamentadora nº. 15 – NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTe. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

1.2.1 Avaliar os Riscos Ambientais (calor, ruído e iluminação) presentes nas estações de 

tratamento de esgoto; 

 

1.2.2 Avaliar os Riscos Operacionais presentes nas diversas fases dos processos de 

tratamento de esgotos; 

 

1.2.3 Verificar se as Estações dispõem de equipamentos de proteção contra incêndios; 

 

1.2.4 Verificar nas ETE’s a existência de armários individuais para utilização pelos 

operadores; 

 

1.2.5 Analisar se os operadores laboram em ambiente insalubre de acordo com as 

Normas Regulamentadoras vigentes; 

 

1.2.6 Relacionar as Normas Regulamentadoras vigentes com os possíveis eventos  de 

acidentes nos processos de tratamento de efluentes abordados, e a  necessidade 

da formulação de uma Norma Regulamentadora - NR  de Saneamento, específica 

para Estações de Tratamento de Esgoto 
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1.2.7 Motivar outros profissionais, no sentido de prosseguir no levantamento dos 

demais riscos existentes no interior das ETE’s, dando, portanto, continuidade a 

este trabalho. 

  

 

1.3. Desenvolvimento do Trabalho 

 

 

O primeiro capítulo introduz o tema, enfocando as problemáticas geradas pelo 

crescimento urbano. Conseqüentemente, expõe a necessidade da ampliação das redes de água 

e esgoto, com a implantação de Estações de Tratamento de Esgoto. A segurança no trabalho e 

higiene do trabalho é avaliada, estudando-se os procedimentos adotados pela CAGECE com 

relação aos procedimentos de higiene e segurança do trabalho bem como se a legislação 

vigente está sendo atendida. Também é estudado a necessidade de uma Norma 

Regulamentadora específica para setor. Os objetivos do presente trabalho compõe este 

capítulo. 

 

O segundo capítulo traz a revisão bibliográfica com conceitos sobre riscos 

ocupacionais, insalubridade, periculosidade, segurança do trabalho, acidente do trabalho, 

comunicação de acidentes do trabalho, normas regulamentadoras e tratamento de esgoto. 

 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia adotada, que constou de 

levantamentos preliminares, definição das estações de tratamento de esgoto a serem 

acompanhadas no estudo, levantamento e análise de normas regulamentadoras existentes, 

descrição dos riscos ambientais associados às etapas dos processos de tratamento, discussão e 

entrevista com responsáveis pela segurança no trabalho e sistematização dos dados obtidos e 

apresentação de resultados. 

 

O quarto capítulo apresenta os resultados e discussões sobre a pesquisa de campo 

realizada junto à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE,. com vistas a contribuir 

para o desenvolvimento de melhores condições de trabalho nas ETE’s. 

 

As conclusões e recomendações constituem o quinto capítulo, seguida da 

bibliografia consultada e dos anexos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

As atividades destinadas à segurança e à saúde no trabalho foram 

institucionalizadas no Brasil em 1943, com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, que trouxe em seu bojo um capítulo específico sobre o assunto. Em 1944 o Decreto–Lei 

nº. 7.036 criou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, o primeiro órgão 

oficial a cuidar da prevenção de acidentes em nossa terra.  Em 1954 surgiram as primeiras 

portarias do Ministério do Trabalho que instruíam sobre alguns aspectos específicos das 

práticas prevencionistas que deveriam ser adotadas pelas empresas. (ZOOCHIO, 2001, p. 9). 

Diversos movimentos, científicos e legislativos, procuraram levar o Governo 

brasileiro a seguir a Recomendação nº. 112 da Organização Internacional do Trabalho, 

denominada “Recomendação para os Serviços de Saúde Ocupacional”, sem qualquer 

resultado. No entanto em junho de 1972, integrando o Plano de Valorização do Trabalhador, o 

Governo Federal baixou a Portaria nº. 3.237, tornando obrigatória a existência não somente de 

serviços médicos, mas também de serviços de higiene e segurança em todas as empresas onde 

trabalham 100 ou mais pessoas. Cria-se assim, nova era no Brasil que, fiel aos seus 

compromissos internacionais, e seguindo o exemplo dos países altamente industrializados, 

dispõe-se a dar aos seus trabalhadores a devida proteção a que eles tinham direito. 

(NOGUEIRA, 1979, p. 14) 

 

O crescimento industrial no Brasil acelera-se e diversifica-se no período do 

chamado "milagre econômico", de 1968 a 1974. A disponibilidade externa de capital e a 

determinação dos governos militares de fazer do Brasil uma "potência emergente" viabilizam 

pesados investimentos em infra-estrutura (rodovias, ferrovias, telecomunicações, portos, 

usinas hidrelétricas, usinas nucleares), nas indústrias de base (mineração e siderurgia), de 

transformação (papel, cimento, alumínio, produtos químicos, fertilizantes), equipamentos 

(geradores, sistemas de telefonia, máquinas, motores, turbinas), bens duráveis (veículos e 

eletrodomésticos) e na agroindústria de alimentos (grãos, carnes, laticínios). No início da 

década de 70, a economia apresenta resultados excepcionais, com o PIB crescendo a 12 %, e o 

setor industrial a 18% ao ano. Apesar deste excepcional crescimento não foi levado em conta 
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a segurança do homem, principal ator neste enredo, prova disso é que o Brasil foi considerado 

o campeão de acidentes do trabalho nesta década. 1 

                    

Embora o assunto fosse pintado de cores muito sombrias, a figura 2.1 nos dá idéia 

de que de fato, lamentável era a situação que enfrentávamos.  

 

Anos Nº. de Trabalhadores 

Segurados 

Nº. de Acidentes 

Ocorridos 

Percentual 

1974 11.537.024 1.796.761 15,57% 

1975 12.996.796 1.916.187 14,74% 

1976 14.945.489 1.743.825 11,66% 

1977 16.589.605 1.614.750 9,73% 

1978 18.500.000 1.564.380 8,45% 
Fonte: INPS apud MARTHA, 1981, p. 22 

Figura 2.1 Número de acidentes do trabalho ocorridos no Brasil período 

1974/1978, em relação ao número de segurados 

 

Mas a questão da higiene industrial e segurança do trabalho só veio a ter um 

tratamento especial no Brasil no final da década de 1970, quando o Governo Federal 

sancionou a Lei nº 6.514, datada de 22 de dezembro de 1977. Esta Lei foi regulamentada pela 

Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, a qual aprovou as Normas Regulamentadoras – 

NR’s, do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho. A partir deste momento houve uma mudança de cultura de higiene 

industrial e segurança do trabalho nos diversos segmentos industriais. 

 

 

2.1. Riscos Ocupacionais 

 

 

Risco pode ser definido como todo perigo ou possibilidade de perigo, existindo a 

probabilidade de perda ou de causar algum dano (CIENFUEGOS, 2001, p. 6) 

 

                                                 
1 (http://geocities.yahoo.com.br/vinicrashbr/historia/brasil/industrializacaobrasileira.htm) 
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Os riscos ocupacionais são aqueles presentes no ambiente laboral. Podemos 

encontrar duas espécies de Riscos Ocupacionais: os Riscos Ambientais e os Riscos de 

Operação. Os primeiros desencadeiam as moléstias profissionais e os segundos os acidentes 

de trabalho. 

 

 

2.1.1. Riscos ambientais 

 

 

Riscos ambientais são os riscos existentes no ambiente de trabalho, que, em função 

de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 

danos à saúde do trabalhador. As moléstias ocupacionais são devidas aos seguintes agentes: 

 Agentes Físicos; 

 Agentes Químicos; 

 Agentes Biológicos; e 

 Agentes Ergonômicos.  

 

 

2.1.1.1. Agentes Físicos 

 

 

Agentes Físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores, podendo, a depender da intensidade, provocar danos físicos nestes. São 

considerados agentes físicos: ruído, calor, radiações ionizantes, pressões anormais, radiações 

não-ionizantes, vibrações, frio e umidade. 

 

Para avaliar estes agentes são necessários instrumentos específicos, todos 

fabricados obedecendo critérios mínimos de normas internacionais. 

 

Os agentes físicos são estudados pela higiene industrial. 
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 Ruídos 

 

Som é uma forma de energia que se manifesta como variações instantâneas na 

pressão do ar, acima e abaixo da pressão atmosférica, produzidas pela vibração de corpo 

qualquer. Esse fenômeno, propagando-se em forma de ondas pelo espaço, dará origem a uma 

sensação sonora através do aparelho auditivo. A figura 2.2 traz um ouvido com seus diversos 

componentes. 

 

 
Fonte: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ouvido/ouvido.html 

Figura 2.2. Ouvido com seus diversos componentes 

 

As principais características físicas do som são: comprimento de onda (λ), 

freqüência (f), velocidade (c), complexidade, pressão sonora (P), potência sonora (W), 

intensidade sonora (I), nível de pressão sonora (NPS) e nível de intensidade sonora (NIS). 

 

A avaliação do ruído deve ser feita utilizando-se instrumentação apropriada, tal 

como decibelímetros ou dosímetros. 

 

A figura 2.3, mostra um dosímetro da marca Quest, modelo Q-300, o qual foi 

utilizado na avaliação do ruído nas Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s, estudados 

neste trabalho. A incerteza do aparelho é de 0,24 dB. 
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Figura 2.3. Dosímetro Quest acompanhado do calibrador à direita. 

 

Quando os níveis de ruído são elevados, a exposição é prolongada e os indivíduos 

apresentam uma certa susceptibilidade, o mecanismo da audição poderá ser danificado, 

trazendo como conseqüência uma redução na capacidade auditiva, ou mesmo a surdez 

permanente. 

 

Além  dos danos causados à audição, o ruído intenso poderá a longo prazo, produzir 

alterações no estado emocional dos indivíduos, como nervosismo, irritabilidade, etc., que, por 

sua vez, poderão causar dores de cabeça e aumento da pressão sanguínea. 

 

Outras conseqüências indiretas importantes são: interferência com a comunicação 

oral, queda moral dos trabalhadores, fadiga, redução da produtividade, aumento da incidência 

de acidentes, quer por distração, mau entendimento de instruções ou por mascarar avisos ou 

sinais de alarme. 

 

Os limites de tolerância adotados pela legislação brasileira com relação a ruídos são 

os da tabela 1 constantes da Norma Regulamentadora nº. 15 Anexo nº. 1 a seguir mostrada. 
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Tabela 1 2 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

NÍVEL DE RUÍDO 

dB (A) 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA 

PERMISSÍVEL 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

116 7 minutos 
Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho, 2005, p. 151 

 

Para que o ruído seja eliminado ou pelo menos reduzido a níveis aceitáveis, adotam-

se três tipos genéricos de controle: na fonte, na trajetória ou no pessoal. 

                                                 
2 Norma Regulamentadora nº. 15 Anexo nº. 1 
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O problema deverá ser encarado exatamente na ordem acima citada, devendo-se 

procurar controlar o ruído, primeiramente, na fonte, isto é, no seu ponto de origem. 

 

Para o controle na fonte é feito adotando-se métodos tais quais: substituição ou 

modificação de processos e manutenção adequada. 

 

Já o controle do ruído na trajetória significa evitar que o mesmo se propague pelo 

ambiente de trabalho. Para isso, faz-se o controle via estrutura e/ou via ar. O controle via 

estrutura procura colocar a fonte de ruído sobre suportes resilientes que evitam a transmissão 

de vibrações à superfície de fixação, que cessa de funcionar como uma fonte secundária de 

ruído. No controle do ruído via ar as medidas mais comuns são as barreiras (que impedem que 

o trabalhador fique sujeito ao  ruído direto e o enclausuramento da fonte.  

 

Para o controle do pessoal são recomendáveis as seguintes medidas: exames pré-

admissionais, exames médicos periódicos, exames demissionais, limitação do tempo de 

exposição a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

 

 Calor 

 

O calor é um dos agentes ambientais que encontramos nos locais de trabalho, 

estando presente em: fundições, usinas, fábricas de vidro, indústrias de papel, olarias, 

indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, etc. Além destas, o calor pode ainda ser um problema 

ocupacional em uma série de trabalhos realizados ao ar livre, especialmente em épocas 

quentes do ano. O calor de origem solar pode também atingir níveis elevados e, se não forem 

tomadas medidas preventivas, poderá constituir ameaça séria à saúde de trabalhadores rurais, 

da construção civil, dos operadores de ETE’s e de outras atividades executadas a descoberto. 

 

As trocas térmicas do organismo com o ambiente são realizadas por três 

mecanismos distintos, os quais são efetivados somente quando existe diferença de 

temperaturas entre a superfície do corpo e o meio ambiente. Quanto maior a diferença entre as 

temperaturas, mais acentuada será a troca de calor. Os tipos de trocas térmicas são: 

Condução-Conveção, Radiação e Evaporação. 
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A avaliação da sobrecarga térmica imposta a um indivíduo é complexa devido à 

multiplicidade dos fatores que devem ser levados em consideração. Não é apenas a 

temperatura do ar que deve ser levada em conta, como, muitas vezes, erroneamente se pensa. 

Outros fatores influem no ganho e perda de calor pelo organismo tais quais: umidade do ar, 

velocidade do ar, calor radiante e o tipo de atividade exercida pelo indivíduo. 

 

A figura 2.4, mostra um monitor de sobrecarga térmica da marca Quest, modelo 

Questemp-36, o qual foi utilizado na avaliação do calor nas Estações de Tratamento de 

Esgotos – ETE’s. As incertezas estimadas das leituras são para um nível de confiança de 95%. 

 

 
Figura 2.4 – Monitor de Sobrecarga Térmica – QUEST 

 

Os limites de tolerância adotados pela legislação brasileira com relação a calor são 

apresentados nas tabelas 2 e 3 constantes da Norma Regulamentadora nº. 15 Anexo nº. 3 a 

seguir mostradas. 
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Tabela 2 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR, EM 

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM PERÍODO DE DESCANSO NO 

PRÓPRIO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
REGIME DE 

TRABALHO 

INTERMITENTE 

COM DESCANSO NO 

PRÓPRIO LOCAL DE 

TRABALHO 

(por hora) 

TIPO DE ATIVIDADE 

LEVE MODERADA PESADA 

Trabalho contínuo até 30,0º C até 26,7 º C até 25,0º C 

45 minutos trabalho 

15 minutos descanso 
30,1º C a 30,6º C 26,8º C a 28,0 º C 25,1º C a 25,9º C 

30 minutos trabalho 

30 minutos descanso 
30,7º C a 31,4º C 28,1º C a 29,4 º C 26,0º C a 27,9º C 

15 minutos trabalho 

45 minutos descanso 
31,5º C a 32,2º C 29,5º C a 31,1 º C 28,0º C a 30,0º C 

Não é permitido o 

trabalho, sem a adoção de 

medidas adequadas de 

controle. 

Acima de 32,2º C Acima de 31,1º C Acima de 30,0º C 

Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho, 2005, p. 153 

 

Tabela 3 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR, 

EM REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM PERÍODO DE DESCANSO 

EM OUTRO LOCAL  (LOCAL DE DESCANSO) 

M  MÁXIMO IBUTG  

175 kcal/h 30,5º C 

200 kcal/h 30,0º C 

250 kcal/h 28,5º C 

300 kcal/h 27,5º C 

350 kcal/h 26,5º C 

400 kcal/h 26,0º C 

450 kcal/h 25,5º C 

500 kcal/h 25,0º C 

Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho, 2005, p. 153 
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É importante ressaltar que algumas atividades consomem mais calorias que outras. 

Na tabela 4 tem-se a relação de algumas atividades com suas diversas taxas de metabolismos 

em kcal/h. 

 

Tabela 4 - TAXAS DE METABOLISMO POR TIPO DE ATIVIDADE 
TIPO DE ATIVIDADE Kcal/h 

SENTADO EM REPOUSO 100 

TRABALHO LEVE 

Sentado, movimentos moderados com braço e tronco (ex. datilografia)  
125 

Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex. dirigir) 
150 

De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços 
150 

TRABALHO MODERADO 

Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas  180 

De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação  175 

De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação  220 

Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar 300 

TIPO DE ATIVIDADE Kcal/h 

TRABALHO PESADO 

Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex. 

remoção com pá) 

440 

Trabalho fatigante   550 

Fonte:Segurança e Medicina do Trabalho, 2005,  p. 154 

 

A figura 2.5 mostra como deve ser avaliado o calor, para ambientes internos ou 

externos sem carga solar utilizando-se os parâmetros de: temperatura de bulbo úmido e 

temperatura de globo, enquanto que para ambientes externos com carga solar são utilizados as 

temperaturas de bulbo úmido, temperatura de globo e temperatura de bulbo seco. 
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CALOR 

 

NR - 15 / ANEXO Nº 3 

 

I B U T G  

 

 
AMBIENTES INTERNOS

OU EXTERNOS 
 AMBIENTES EXTERNOS 

 

 

 
SEM CARGA SOLAR  COM CARGA SOLAR 

 

 

 

IBUTG = 0,7tbn + 0,3tg  
IBUTG = 0,7tbn + 0,1tbs + 

0,2tg 

Fonte: http://www.avatec.com.br/pag_abcalor.htm  

Figura 2.5 – Equações para cálculo do IBUTG 

Onde:  

• IBUTG = Índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo  

• tbn = Temperatura de bulbo úmido natural  

• tg = Temperatura de globo  

• tbs = Temperatura de bulbo seco  
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 Iluminação 

 

A iluminação é outro parâmetro importante no ambiente de trabalho. Uma boa 

iluminação deve ser executada racionalmente, considerando-se a grande importância destas 

medidas na prevenção da fadiga visual e no incremento da produção, tanto do ponto de vista 

quantitativo como do ponto de vista qualitativo. (NOGUEIRA, 1979, p. 529;  MATIRANI, 

1979, p. 529) 

 

Este problema da higiene industrial, até 23 de novembro de 1990, era encarado 

como uma necessidade de maior importância, ocorre que nesta data o Anexo nº. 4 da NR 15, 

que considerava insalubre os ambientes em que o iluminamento não atendesse os níveis ali 

fixados foi revogado trazendo um prejuízo para os trabalhadores. 

 

A iluminação das ETE’s foi avaliada com um luxímetro digital LD-500 da ICEL, 

escalas para 2.000, 20.000 e 50.000 lux, respectivamente, resolução de 1 lux para escala de 

2.000, 10 lux para escala de 20.000 e 100 lux para 50.000. A precisão é de 2% + 2 dígitos. O 

equipamento tem ajuste de zero automático e capacidade para duas leituras por segundo. O 

aparelho é mostrado na figura 2.6: 

 

 
Figura 2.6. Luxímetro ICEL usado para medida da iluminação nas ETE’s. 

 



 20

2.1.1.2. Agentes Químicos 

 

 

A presença de substâncias químicas agressivas no ambiente de trabalho pode 

constituir um risco para a saúde dos trabalhadores. Isto não significa que todo o pessoal 

exposto irá contrair uma doença profissional, isto dependerá da concentração do contaminante 

no ambiente de trabalho, do tempo de exposição, das características físico químicas do 

contaminante e da susceptibilidade pessoal. 

 

Nas ETE’s encontramos a presença de cloro, o qual é utilizado para desinfecção do 

esgoto tratado a fim de exterminar organismos patogênicos. O cloro ou agente desinfectante, 

penetra nas células dos microrganismos e reage com suas enzimas, destruindo-as. 

 

Os diversos agentes químicos, que podem poluir um local de trabalho e entrar em 

contato com o organismo dos trabalhadores, podem apresentar uma ação localizada ou serem 

distribuídos aos diferentes órgãos e tecidos, levados pelos fluídos internos (sangue e outros) 

produzindo uma ação generalizada. (SAAD, 1981, p. 433;  SOTO, 1981, p. 433). 

 

As vias de ingresso dos agentes químicos no organismo humano podem ser 

classificadas em: 

 Inalação; 

 Absorção cutânea; e 

 Ingestão. 

 

Um dos instrumentos de avaliação dos agentes químicos é uma bomba acoplada a 

tubos colorimétricos, cuja avaliação não será efetuada neste trabalho devido a falta de 

recursos financeiros para aquisição dos referidos tubos. A figura 2.7 abaixo mostra uma 

bomba a qual é utilizada para avaliar a concentração de alguns agentes químicos nos locais de 

trabalho. 
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Figura 2.7. Bomba de amostragem utilizada para avaliar a concentração de alguns 

agentes químicos nos locais de trabalho. 

 

 

2.1.1.3. Agentes Biológicos 

 

 

Os agentes biológicos constituem-se no mais antigo risco ocupacional de que se 

tem notícia; Bernardino Ramazzini, Pai da Medicina do Trabalho, em sua obra-prima datada 

de 1700, já fazia referência às doenças dos coveiros: 
A plebe, nas suas paróquias, põe os seus mortos amontoados em promiscuidade, 

dentro de grandes sepulcros; quando os coveiros descem a esses antros fétidos, cheios 

de cadáveres semi-pútridos, para depositarem outros mortos que trazem, expõem-se a 

perigosas doenças, como febres malignas, morte repentina, caquexia, hidropsias, 

catarros sufocantes e outras doenças mais, muito graves; apresentam face cadavérica e 

aspecto amarelado como quem vai trabalhar no Inferno. Pode acreditar-se que a causa 

mais ativa e pior desses males pestíferos está na descida ao sepulcro, pois, no seu 

interior, respira-se necessariamente uma atmosfera pestilenta, à qual se incorporam os 

espíritos animais (cuja natureza deve ser etérea), inabilitando-os para a sua função, 

isto é, para a manutenção de toda a máquina vital. (RAMAZZINI, 1999, p. 99) 

 

Antes mesmo dos riscos físicos e químicos, o trabalhador já experimentava a 

exposição a um sem número de agentes biológicos, que se constituem, grosso modo, em 
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agentes etiológicos ou infecciosos, tais como bactérias, fungos, vírus, parasitas etc. Estes 

agentes são classificados no Mapa de Risco com a cor marrom. 

 

Os agentes biológicos produzem efeitos indesejáveis numa série de atividades a 

saber: doenças, deterioração de produtos alimentícios, de pinturas, de madeira, de couro, mau 

cheiro, interrupção de processos industriais, etc. 

 

Nas ETE’s os operadores estão sujeitos aos agentes biológicos visto laborar em 

contato com o esgoto bruto e o lodo. 

 

 

2.1.1.4. Agentes Ergonômicos 

 

 

A ergonomia é uma ciência ainda recente, quando da segunda grande guerra 

mundial as armas e instrumentos de guerra eram altamente sofisticados, não tendo os soldados 

“background” suficiente para manejá-los resultando daí inúmeros acidentes. A solução 

encontrada foi simplificar as armas e instrumentos de guerra, com a ajuda de engenheiros, 

médicos e psicólogos, a fim de analisá-los sob o ponto de vista anatômico, fisiológico e 

psicológico. Como conseqüência, vários equipamentos foram reprojetados e adaptados às 

características psicofisiológicas, antropométricas e biomecânicas do homem. Desta forma 

surgiu uma nova ciência – a ERGONOMIA – nome composto das palavras gregas Ergon 

(trabalho) e Nomos (lei). 

 

Os fatores ergonômicos são aqueles que incidem na adaptação entre o trabalho-

trabalhador. São eles o desenho dos equipamentos, do posto de trabalho, a maneira como a 

atividade laboral é executada, a comunicação e o meio ambiente. 

 

 

2.2. Insalubridade 

 

 

São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, 

condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima 
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dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo 

de exposição aos seus efeitos. 

 

Os trabalhadores, sujeitos a estes agentes de qualquer natureza, diretamente 

relacionados com o trabalho e a eles peculiares, podem contrair doenças causadas pelos 

mesmos, chamadas de Doenças Profissionais. 

 

O ambiente de trabalho insalubre coloca em risco a saúde, a segurança e o bem-

estar dos trabalhadores. 

 

Seguindo o exemplo de pouquíssimos países, o Brasil está no rol dos que 

prescrevem em sua legislação compensação financeira aos riscos provenientes do trabalho 

sujeito a condições insalubres, e mesmo por situações de periculosidade. 

 

O fenômeno - conhecido por "monetização do risco" - além de se constituir em 

ínfima parcela monetária, que acaba se tornando complemento de renda do trabalhador, induz 

o empregador a não empreender quaisquer medidas de proteção, limitando-se somente a 

remuneração do adicional. 

 

Pouco se tem falado e muito menos publicado sobre o assunto, que apesar de não 

ser risco característico de indústrias, é inerente à atividade das estações de tratamento de 

esgotos, em que diuturnamente seus colaboradores estão expostos a toda sorte de agentes 

biológicos, seres microscópicos, e que por isso fazem com que o trabalhador seja tão cético 

com relação à sua existência e à ameaça que representam. 

 

A compensação financeira que o Brasil adotou veio em forma do adicional de 

insalubridade podendo variar nos percentuais de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, 

esta gradação está explicitada na figura 2.8. 
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Anexo Atividades ou operações que exponham o trabalhador Percentual 

1 Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos 

limites de tolerância fixados no Quadro constante do 

Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo. 

 

20% 

2 Níveis de ruído de Impacto superiores aos limites de 

tolerância fixados nos itens 2 e 3 do Anexo 2. 

20% 

3 Exposição ao calor com valores de IBUTG, superiores aos 

limites de tolerância fixados nos Quadros 1 e 2. 

20% 

43   

5 Níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior 

aos limites de tolerância fixados neste Anexo. 

40% 

6 Ar comprimido 40% 

7 Radiações não ionizantes consideradas insalubres em 

decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. 

20% 

8 Vibrações consideradas insalubres em decorrência de 

inspeção realizada no local de trabalho. 

20% 

9 Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção 

realizada no local de trabalho. 

20% 

10 Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção 

realizada no local de trabalho. 

20% 

11 Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos 

limites de tolerância fixados no Quadro 1. 

10%, 20% e 40% 

12 Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos  

limites de tolerância fixados neste Anexo. 

40% 

13 Atividades ou operações, envolvendo agentes químicos 

considerados insalubres em decorrência de inspeção 

realizada no local de trabalho. 

10%, 20% e 40% 

14 Agentes biológicos. 20% e 40% 
 

Fonte: Segurança e Medicina do Trabalho, 2005, p. 232. 

Figura 2.8 – Graus de Insalubridade adotados no Brasil, com relação aos Anexos 

da NR 15. 

 
                                                 
3 Revogado pela Portaria nº 3.751, de 29-11-1990, DOU de 26-11-1990. 
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2.3. Periculosidade 

 

 

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma de regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, 

impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado (ART.193 da CLT, apud VIEIRA, 1997, p. 314; PEREIRA JÚNIOR, 1977, p. 

314). 

 

Além das atividades com inflamáveis e explosivos a Lei nº 7.369/85 também 

considerou perigosas aquelas em que os empregados que, no exercício das suas atividades, 

ficam expostos aos efeitos da eletricidade, em condições de risco previstas no Decreto-Lei nº 

93.412/86, independentemente do ramo de atividade da empregadora. A remuneração 

adicional sobre o salário percebido pelo empregado é devida de forma integral, ainda que a 

exposição ao perigo seja intermitente.  

 

 

2.4. Segurança do Trabalho 

 

 

Segurança do trabalho é a ciência que estuda os riscos operacionais, ou seja 

aqueles presentes nos locais de trabalho, que por sua natureza podem ocasionar acidentes do 

trabalho. 

 

Desde que o homem se entende por homem, grande parte das atividades 

apresentam uma série de riscos em potencial, que freqüentemente se concretizam em lesões 

que afetam a integridade física dos mesmos. 

 

Os principais Riscos Operacionais presentes nas Estações de Tratamento de 

Esgotos são: falta de proteção dos pisos elevados, proteção contra incêndios, escadas fora do 

padrão, falta de sinalização de segurança.  
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2.5. Higiene do Trabalho 

 

 

A Higiene do Trabalho é uma das ciências que atuam no campo da Saúde 

Ocupacional, aplicando os princípios e recursos da Engenharia e da Medicina, no controle e 

prevenção das doenças ocupacionais. Estas, chamadas também de doenças do trabalho, ou 

moléstias profissionais, são estados patológicos característicos, diretamente atribuíveis às 

condições ambientais ou de execução de determinadas atividades remuneradas. (COX, 1979, 

p. 151). 

 

A Higiene, de um modo geral, deve ser considerada como uma ciência que 

engloba os conhecimentos da Biologia Humana e as técnicas da Engenharia, com a finalidade 

de avaliar, controlar e erradicar moléstias. 

 

Avaliar, no caso é fazer uma estimativa do número de doentes da região. É um 

problema ligado à Epidemiologia. 

 

Controlar é prescrever medidas de proteção ao homem doente através da 

terapêutica e ao homem são, através de seu isolamento dos focos de propagação. 

 

Erradicar é cortar o elo da cadeia acima exposta. É exterminar a doença. 

 

No que se refere à Higiene do Trabalho, em um sentido amplo, deverá o 

profissional que atua na área estarr apto a: 

• reconhecer os riscos profissionais capazes de ocasionar alterações na saúde do 

trabalhador, ou afetar o seu conforto e eficiência; 

• avaliar a magnitude desses riscos, através da experiência e treinamento, e com 

o auxílio de técnicas de avaliação quantitativa; e 

• prescrever medidas para eliminá-los ou reduzí-los a níveis aceitáveis. 

 

Segundo Soto, 1981, p. 313 
 

O desenvolvimento tecnológico da humanidade, além de trazer enormes benefícios e 

conforto para o homem do século XX, tem exposto o trabalhador a diversos agentes 
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potencialmente nocivos e que, sob certas condições, poderão provocar doenças ou 

desajustes no organismo das pessoas que desenvolvem suas atividades normais em 

variados locais de trabalho.  
 

 

2.6. Acidente do Trabalho 

 

 

Entende-se por Acidente do Trabalho um “acontecimento infeliz, casual ou não, e 

de que resulta ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria, ruína, etc.” (FERREIRA, 1999, p. 

33) 

  

Sob o ponto de vista da Lei nº. 8.213, de 24.07.91, acidente de trabalho é o que 

ocorre do exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 

segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. 

 

A Lei nº 8.213, de 24.07.91 considera como acidente do trabalho: 

 a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

 a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função 

de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente.  

 

Não são consideradas como doença do trabalho pela referida Lei: 

 a doença degenerativa;  

 a inerente ao grupo etário;  

 a que não produza incapacidade laborativa;  

 a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se 

desenvolva salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato 

direto determinado pela natureza do trabalho.  
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Equiparam-se também ao acidente do trabalho 

 o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da 

sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica 

para a sua recuperação;  

 o acidente sofrido no local e no horário do trabalho em conseqüência de: 

a. ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou 

companheiros de trabalho;  

b. ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 

relacionada ao trabalho;  

c. ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiros ou de 

companheiro de trabalho;  

d. ato de pessoa privada do uso da razão;  

e. desabamento, inundações, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes 

de força maior; 

 a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de 

sua atividade;  

 o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho:  

a. na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 

empresa;  

b. na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 

prejuízo ou proporcionar proveito;  

c. em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 

financiada por estar dentro de seus planos para melhor capacitação da 

mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, 

inclusive veículo de propriedade do segurado;  

d. no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do segurado.  

 

O setor de saneamento básico está inserido na Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas - CNAE 4100-9 – Captação, Tratamento e Distribuição de Água, 

estando classificado com o grau de risco 3. Esta escala vai de 1 a 4, pontuando do menor para 

o maior risco.  
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De acordo com dados obtidos através do Ministério do Trabalho, o número de 

empregados e a quantidade de acidentes ocorridos no período de 1998 a 2000 no Brasil para o 

CNAE 4100-9 é o constante da tabela 5 abaixo mostrada:  

 

Tabela 5 – Número de empregos e acidentes de trabalho de 1998 a 2000 no Brasil 

 

ANO EMPREGOS ACIDENTES INCIDÊNCIA ÓBITOS MORTALIDADE

1998 93.983 2.420 2,57% 18 19,15% 

1999 95.056 2.341 2,46% 17 17,88% 

2000 94.009 1.828 1,94% 15 15,96% 
Fonte: adaptado MTE 2005 

 

2.7. Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT 

 

 

A comunicação de acidente do trabalho -  CAT deve ser feita pela empresa, ou na 

falta desta o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico 

assistente ou qualquer autoridade pública. 

 

O Acidente do Trabalho deverá ser comunicado através do formulário próprio de 

Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT adquirido nas papelarias ou nas Agências da 

Previdência Social ou através da Internet (www.previdenciasocial.gov.br). Deverá ser 

preenchido em 06 (seis) vias, com a seguinte destinação: 

 

1ª via - ao INSS;  

2ª via - à empresa;  

3ª via - ao segurado ou dependente;  

4ª via - ao sindicato de classe do trabalhador;  

5ª via - ao Sistema Único de Saúde-SUS;  

6ª via - à Delegacia Regional do Trabalho.  

Um formulário de CAT é mostrado no Anexo 1 
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2.8. Normas Regulamentadoras 

 

 

As Normas Regulamentadoras - NR são os dispositivos legais, relativas à 

segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória pelas empresas privadas e 

públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT. 

 
As disposições contidas nas Normas Regulamentadoras – NR aplicam-se, no que 

couber, aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos 

sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais. 

 
A observância das Normas Regulamentadoras - NR não desobriga as empresas do 

cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de 

obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, e outras, oriundas de convenções 

e acordos coletivos de trabalho. 

 
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego - MTe 2005 as Normas 

Regulamentares atualmente em vigor são em número de 31 e 5 Normas Regulamentadoras 

Rurais. Estas Normas estão relacionadas na tabela 6 a seguir mostrada: 

 

Tabela 6 – Normas Regulamentadoras com seu conteúdo 

 

NR’S Conteúdo 
NR 1 Disposições Gerais. Estabelece que as normas devem ser observadas 

obrigatoriamente pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de 
administração direta e indireta bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e 
judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT.  
No decorrer destas disposições são estabelecidas diretivas concernentes a 
competências de diversos órgãos, bem como a definição de empregador, empregado, 
empresa, estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obras e frente de trabalho. Em 
outra parte destas Disposições Gerais, determina direitos e obrigações atinentes ao 
empregado e empregador. 

NR 2 Inspeção Prévia. Determina que todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas 
atividades, deverá solicitar aprovação das suas instalações ao Órgão Regional do 
MTb. Este órgão, após realização da inspeção prévia emitirá o Certificado de 
Aprovação de Instalações – CAI, conforme modelo específico. 

Continua ... 
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Continuação 

Tabela 6 – Normas Regulamentadoras com seu conteúdo 
 

NR’S Conteúdo 
NR 3 Embargo ou Interdição. Através de Laudo Técnico emitido pelo serviço competente, 

“que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador” o Delegado Regional do 
Trabalho poderá interditar o estabelecimento, setor de serviço, máquina ou 
equipamento, ou embargar a obra. O embargo poderá acarretar a paralisação parcial 
ou total da obra, entendendo-se como obra todo e qualquer serviço de engenharia de 
construção, montagem, manutenção, instalação ou reforma. 

NR 4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho- 
SESMT. Todos os órgãos mencionados na NR 1, deverão manter obrigatoriamente 
este tipo de serviço. Esta norma estipula determinadas obrigatoriedades para as 
empresas quanto ao dimensionamento dos serviços especializados, definindo 
posteriormente os requisitos necessários para os profissionais serem considerados: 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Enfermeiro do 
Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Técnico de Segurança do 
Trabalho, bem como suas atribuições.  

NR 5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Estabelece a obrigatoriedade 
das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento, por 
estabelecimento, uma comissão constituída por empregados com o objetivo de 
observar os eventuais riscos nos locais de trabalho, tomando as devidas precauções, 
efetuando uma avaliação dos eventuais acidentes. A CIPA deverá também realizar 
campanhas e esclarecimentos aos trabalhadores quanto aos riscos dentro de cada 
local de trabalho e o uso adequado das máquinas e ferramentas.  

NR 6 Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Define os diversos tipos de EPI's a que 
as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições 
de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores 

NR 7 Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Estabelece a 
obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação 
da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

NR 8 Edificações. Trata dos requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas 
edificações, estabelecendo parâmetros relativos a iluminação, circulação e proteção 
contra intempéries, incluindo isolamento térmico, acústico, uso de materiais com 
elevada resistência ao fogo, resistência estrutural e impermeabilidade para garantir 
segurança e conforto aos que nelas trabalham. 

 
NR 9 

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Estabelece a 
obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, visando à preservação da saúde e da integridade 
física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais. 

Continua ... 
 



 32

Continuação  
Tabela 6 – Normas Regulamentadoras com seu conteúdo 

 

NR’S Conteúdo 
 
NR 10 

Instalações e Serviços em Eletricidade: Estabelece as condições mínimas exigíveis 
para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, 
em suas diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, execução, operação, 
manutenção, reforma e ampliação, assim como a segurança de usuários e de 
terceiros, em quaisquer das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo 
de energia elétrica, observando-se, para tanto, as normas técnicas oficiais vigentes 
e, na falta destas, as normas técnicas internacionais. 

NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. São normas 
de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e 
máquinas transportadoras. Trata das normas aplicáveis a serviços manuais, 
mecânicos e escadas. 

NR 12 Máquinas e Equipamentos. Trata da disposição das máquinas e distâncias entre as 
mesmas, pisos apropriados, áreas de circulação, acionamento das máquinas e 
equipamentos, proteções e da manutenção e operação. 

NR 13 Caldeiras e Vasos de Pressão. Trata dos requisitos técnicos-legais relativos à 
instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, a fim de 
prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho. 

NR 14 Fornos. Estabelece as exigências quanto a sua construção, instalação, acessos e 
medidas várias de segurança.  

NR 15 Atividades e Operações Insalubres. Descreve as atividades, operações e agentes 
insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo, assim, as situações que, 
quando presentes nos locais de trabalho, ensejam a caracterização do exercício 
insalubre.  

NR 16  Atividades e Operações Perigosas. Estabelece as atividades e as operações 
legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas 
correspondentes. Especificamente no que diz respeito ao Anexo n° 01: Atividades e 
Operações Perigosas com Explosivos, e no Anexo n° 02: Atividades e Operações 
Perigosas com Inflamáveis. Pela Portaria nº. 518, de 4/4/2003, foi acrescentado um 
anexo estipulando como perigosas algumas atividades e operações com radiações 
ionizantes ou substância radioativas. 

NR 17  
 

Ergonomia. Ë uma norma que estabelece parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Estabelece 
diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de organização, que objetivem 
a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos 
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
civil. 

NR 19 Explosivos. Descreve as medidas a serem tomadas quando do depósito, manuseio e 
transporte de explosivos, objetivando a proteção da saúde e integridade física dos 
trabalhadores em seus ambientes de trabalho. 

Continua ... 
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Continuação 
 

Tabela 6 – Normas Regulamentadoras com seu conteúdo 

 

NR’S Conteúdo 
NR 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. Estabelece as disposições regulamentares 

acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos combustíveis e 
inflamáveis, objetivando a proteção da saúde e a integridade física dos 
trabalhadores em seus ambientes de trabalho. 

NR21 Trabalho a Céu Aberto. Determina a existência de abrigos, proteção contra 
insolação, calor ou frio, profilaxia, condições sanitárias, moradia, uso de proteções 
de segurança, estocagem de explosivos, primeiros socorros e anúncios claros sobre 
alerta.  

NR 22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. Esta norma tem por objetivo 
disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de 
trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da 
atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores.  

NR 23 Proteção Contra Incêndios. Estabelece as medidas de proteção contra Incêndios que 
devem dispor os locais de trabalho, visando à prevenção da saúde e da integridade 
física dos trabalhadores. 

NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Estabelece esta norma 
os serviços relativos a condições sanitárias que devem ser oferecidas aos 
empregados, determinando a existência de gabinetes sanitários por sexo, chuveiros, 
vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos, camas e água potável, visando a 
higiene dos locais de trabalho e a proteção à saúde dos trabalhadores. 

NR 25 Resíduos Industriais. Estabelece as medidas preventivas a serem observadas, pelas 
empresas, no destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes dos 
ambientes de trabalho de modo a proteger a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores. 

NR 26 Sinalização de Segurança. Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas 
como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, de modo a proteger a 
saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

NR 27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do 
Trabalho. Estabelece os requisitos a serem satisfeitos pelo profissional que desejar 
exercer as funções de técnico de segurança do trabalho, em especial no que diz 
respeito ao seu registro profissional como tal, junto ao Ministério do Trabalho. 

NR 28 Fiscalização e Penalidades. Estabelece os procedimentos a serem adotados pela 
fiscalização trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho, tanto no que diz 
respeito à concessão de prazos às empresas para no que diz respeito à concessão de 
prazos às empresas para a correção das irregularidades técnicas, como também, no 
que concerne ao procedimento de autuação por infração às Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Continua ... 
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Continuação 
Tabela 6 – Normas Regulamentadoras com seu conteúdo 

 

NR’S Conteúdo 
NR 29 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário Tem por 

objetivo Regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, 
facilitar os primeiro socorros a acidentados e alcançar as melhores condições 
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. As disposições 
contidas nesta NR aplicam-se aos trabalhadores portuários em operações tanto a 
bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores que exerçam atividades 
nos portos organizados e instalações portuárias de uso privativo e retroportuárias, 
situadas dentro ou fora da área do porto organizado. 

NR 30 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário: Aplica-se 
aos trabalhadores de toda embarcação comercial utilizada no transporte de 
mercadorias ou de passageiros, na navegação marítima de longo curso, na 
cabotagem, na navegação interior, no serviço de reboque em alto-mar, bem como 
em plataformas marítimas e fluviais, quando em deslocamento, e embarcações de 
apoio marítimo e portuário. A observância desta Norma Regulamentadora não 
desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições legais com relação à 
matéria e outras oriundas de convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho. 

NR 31 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde na agricultura, pecuária, 
silvicultura, exploração florestal e aqüicultura: tem por objetivo estabelecer os 
preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a 
tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura com a 
segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. 

Fonte: adaptado de MTE, 2005 

 

A segurança do trabalho rural tem regulamentação específica, através da Lei 

5.889, de 05/06/73, cujas Normas Regulamentadoras Rurais – NRR foram aprovadas pela 

Portaria MTb 3.067, de 12/04/88. As NRR estão discriminadas na Tabela 7, a seguir indicada: 

 
Tabela 7 – Normas Regulamentadoras Rurais com seu conteúdo  

 

NRR’S Conteúdo 
NRR 1 Disposições Gerais: Estabelece os deveres dos empregados e empregadores rurais 

no tocante à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 
NRR 2 Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural - SEPATR: 

Estabelece a obrigatoriedade para que as empresas rurais, em função do número 
de empregados que possuam, organizem e mantenham em funcionamento serviços 
especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, visando à prevenção de 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais no meio rural. 

NRR 3 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural - CIPATR: 
Estabelece para o empregador rural, a obrigatoriedade de organizar e manter em 
funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Continua ... 
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Continuação 

 

Tabela 7 – Normas Regulamentadoras Rurais com seu conteúdo 
 

NRR’S Conteúdo 
NRR 4 Equipamento de Proteção Individual - EPI: Estabelece a obrigatoriedade para que 

os empregadores rurais forneçam, gratuitamente, a seus empregados 
Equipamentos de Proteção Individual adequados ao risco e em perfeito estado de 
conservação, a fim de protege-los dos infortúnios laborais. 

NRR 5 Produtos Químicos: Estabelece os preceitos de Segurança e Medicina do Trabalho 
rural a serem observados no manuseio de produtos químicos, visando à prevenção 
de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 

Fonte: adaptado de MTE, 2005 

 

2.9. Tratamento de Esgoto 

 

 

A água é parte importante dos sistemas naturais e humanos, a quantidade e 

qualidade de água tem tido muitas mudanças em decorrência das atividades humanas. 

(GOUDIE, 1997, p. 125; VILES, 1997, p. 125). 

 

Sobre o assunto Gleik, 1993 apud Goudie, 1997, p. 125; Viles, 1997, p. 125, assim 

se expressou: 

 
À medida que nos aproximamos do século XXI reconhecemos que muitos dos nossos 

esforços para o aproveitamento da água tem sido inadequados ou mal 

orientados....Rios, lagos e aqüíferos subterrâneos estão cada vez mais contaminados 

com lixo químico e biológico. Falta água potável para a dessedentação de um grande 

número de pessoas e os serviços de saneamento são rudimentares. Milhares de 

pessoas morrem todo ano com doenças relacionadas à água tais quais malaria, febre 

tifóide e cólera. O homem destruiu muitas das terras produtivas e habitats aquáticos. 

 

O lançamento indiscriminado dos esgotos nos corpos d’água, sem tratamento, 

pode causar vários inconvenientes, os quais se apresentam com maior ou menor importância, 

de acordo com os efeitos adversos que podem causar aos usos benéficos das águas. Assim, a 

poluição causada aos corpos d’água pelo lançamento de esgotos sem tratamento, ou apenas 

parcialmente tratados, é função das alterações da qualidade ocasionadas no corpo receptor, e 
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das implicações relativas às limitações aos usos da água. (JORDÃO, 1995, p. 7; PESSOA, 

1995, p. 7). 

 

A composição do esgoto doméstico é muito variável de local para local 

dependendo do clima, das condições sócio-econômicas, do consumo de água e tipos e 

condições do sistema de esgotamento sanitário. A figura 2.9 mostra as características físico-

químicas de esgoto em três cidades onde o sistema de tratamento adotado é o anaeróbio: 

 

CONSTITUINTE PEDREGAL 

(Brasil) 

CALI 

(Colômbia) 

BENNEKON 

(Holanda) 

Sólidos sedimentáveis mL/L 8,5 - - 

Sólidos em suspensão totais 429 215 - 

Sólidos fixos 177 106 - 

Sólidos voláteis 252 107 - 

DBO 369 95 231 

DQO 727 267 520 

Nitrogênio (N) 44 24 45 

Nitrogênio Orgânico 10 7 - 

Nitrogênio Amoniacal 34 17 - 

Fósforo total 11 1,3 18 

Ortofosfato 8 - 14 

Matéria orgânica 3 - 4 

Escherichia coli nº em 100 mL 4 x 10-7 - - 

Sulfatos 18 - 15 

Cloretos 110 - - 

Alcalinidade 388 120 350 

Cálcio 110 - 4 

Magnésio 105 - 2 

Temperatura máxima ºC 26 27 20 

Temperatura mínima ºC 24 24 8 
Fonte: van Haandel, 1994; Lettinga, 1994, p. I-8. 

Dados em mg/L com exceção dos indicados na tabela. 

Figura 2.9: Composição de esgoto bruto em cidades diferentes. 
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Segundo dados do Ministério das Cidades - MCidades no Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgotos – 2003, os níveis de atendimento urbano com água e esgotos dos 

prestadores de serviços participantes do Diagnóstico 2003, segundo abrangências são os 

constantes da figura 2.10. 

 

 

ABRANGÊNCIA 

 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO (%) 

ÁGUA 

 

COLETA DE 

ESGOTOS 

 

TRATAMENTO 

DOS ESGOTOS 

GERADOS 

Regional 95,1 40,6 31,2 

Microrregional 99,6 8,6 4,6 

Local 96,0 72,2 22,1 

Brasil 95,3 50,6 28,2 
Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos. 2003 – MCidades, p.16. 

Figura 2.10. Níveis de atendimento urbano com água e esgotos dos prestadores de serviços 

no Brasil participantes do Diagnóstico 2003, segundo abrangências. 

 

A abrangência regional refere-se às companhias estaduais e a autarquia do estado 

do Acre, a microrregionais às empresas que atuam em um conjunto de municípios e a 

abrangência local refere-se às empresas e serviços municipais. 
 

Diante dos dados apresentados acima, aliado ao quadro epidemiológico e ao perfil 

sócio-econômico das comunidades brasileiras, constata-se a necessidade por sistemas 

simplificados de tratamento dos esgotos. Estes sistemas devem conjugar os seguintes 

requisitos principais (adaptado de LETTINGA, 1995; VON SPERLING, 1995 apud 

CHERNICARO, 2001 et al., 2001, p. 19): 

 

- Baixo custo de implantação; 

- Elevada sustentabilidade do sistema, relacionada à pouca dependência de 

fornecimento de energia, de peças e equipamentos de reposição, etc; 

- Simplicidade operacional, de manutenção e de controle (pouca dependência de 

operadores e engenheiros altamente especializados); 

- Baixos custos operacionais; 
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- Adequada eficiência na remoção das diversas categorias de poluentes (matéria 

orgânica biodegradável, sólidos suspensos, nutrientes e patogênicos); 

- Pouco ou nenhum problema com a disposição do lodo gerado na estação; 

- Baixos requisitos de área; 

- Existência de flexibilidade em relação às expansões futuras e ao aumento de 

eficiência; 

- Possibilidade de aplicação em pequena escala (sistemas descentralizados), com 

pouca dependência da existência de grandes interceptores; 

- Fluxograma simplificado de tratamento (poucas unidades integrando a 

estação); 

- Elevada vida útil; 

- Ausência de problemas que causem transtornos à população vizinha; 

- Possibilidade de recuperação de subprodutos úteis, visando sua aplicação na 

irrigação e na fertilização de culturas agrícolas; 

- Existência de experiência prática. 

 

Os sistemas simplificados podem ser aeróbios ou anaeróbios e a sua escolha deve 

atentar a requisitos técnico-econômicos. Entende-se que, atualmente, no Brasil os sistemas 

anaeróbios encontram uma grande aplicabilidade devido às suas características favoráveis, 

como o baixo custo de implantação, simplicidade operacional, baixa produção de sólidos. As 

condições ambientais do Brasil onde predominam elevadas temperaturas tem contribuído para 

colocação de sistemas anaeróbios de esgotos sanitários. Podemos citar diversas vantagens e 

desvantagens dos processos anaeróbios em relação aos aeróbios. 

  

Segundo Chernicaro, 2001 et al. p. 20  

 
As vantagens dos processos anaeróbios em relação aos aeróbios são baixa produção 

de sólidos, cerca de 5 a 10 vezes menos; baixo consumo de energia; baixa demanda 

de área; baixos custos de implantação sendo da ordem de R$ 20 a 40 per capita; alta 

produção de metano que é combustível de alto coeficiente calorífico; possibilidade de 

preservação da biomassa sem alimentação por vários meses; tolerância a elevadas 

cargas orgânicas; aplicabilidade em pequenas e elevadas cargas orgânicas e baixo 

consumo de nutrientes. Em relação as desvantagens temos que as bactérias anaeróbias 

são susceptíveis à inibição por um grande número de compostos; partida do processo 

mais lento; necessidade de alguma forma de pós-tratamento; a bioquímica e a 
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microbiologia da digestão  anaeróbia são complexas e ainda precisam ser mais 

estudadas; possibilidade de geração de maus odores; possibilidade de geração de 

efluentes com aspecto desagradável. A principal desvantagem é a remoção 

insatisfatória de nitrogênio, fósforo e patógenos.     

 

Nos sistemas aeróbios ocorrem somente cerca de 40 a 50% de degradação 

biológica, com a conseqüente conversão em CO2. Verifica-se uma enorme incorporação de 

matéria orgânica, como biomassa microbiana (cerca de 50 a 60%), que vem a se constituir o 

lodo excedente do sistema. O material orgânico não convertido em gás carbônico, ou em 

biomassa, deixa o reator como material não degradado (5 a 10%), como indicado na Figura 

2.11. (CHERNICARO, 2001 et al., p. 21). 

 

Nos sistema anaeróbios, verifica-se que a maior parte do material orgânico 

biodegradável presente no despejo é convertido em biogás (cerca de 70 a 90%), que é 

removido da fase líquida e deixa o reator na fase gasosa. Apenas uma pequena parcela do 

material orgânico é convertida em biomassa microbiana (cerca de 5 a 15%), vindo a se 

constituir no lodo excedente do sistema. (CHERNICARO et al., 2001, p. 21). 

Processo Biológico de  Tratamento

Reator 
Aeróbio

DQO
100%

Lodo

50-60%

CO2

40-50%

DQO
5-10%

Reator 
Anaeróbio

DQO
100%

Lodo

5-15%

Biogás

70-90%

DQO
10-30%

Processo Aeróbio Processo Anaeróbio

 
Fonte: Chernicaro et al., 2001, p. 21. 

Figura 2.11: Conversão biológica nos sistemas aeróbios e anaeróbios 
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Além da pequena quantidade produzida, o lodo excedente apresenta-se, via de 

regra, mais concentrado e com melhores características de desidratação (lodo mais 

estabilizado). O material não convertido em biogás, ou em biomassa deixa o reator como 

material não degradado (10 a 30%). 

 

 

2.10. Reator UASB 

 

 

A pesquisa com o reator UASB se deu tendo em vista que na área de estudo tem 3 

(três) Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s, cujo tratamento é anaeróbio, com as 

características do UASB -  Upflow Anaerobic Slugde Blanket Reactor (reator anaeróbio de 

fluxo ascendente e manta de lodo). Este tipo especial de reator foi concebido para altas taxas 

de tratamento anaeróbio de águas residuárias.  

 

 

2.10.1. UASB Histórico  

 

 

Nos anos após o desenvolvimento dos sistemas de segunda geração, o digestor 

anaeróbio de fluxo ascendente, UASB, tem se destacado por ser muito mais utilizado que os 

outros. Os UASB são reatores de manta de lodo no qual o esgoto afluente entra no fundo do 

reator e em seu movimento ascendente, atravessa uma camada de lodo biológico que se 

encontra em sua parte inferior, e passa por um separador de fases enquanto escoa em direção à 

superfície.  

 

O UASB no Brasil foi inicialmente nomeado como digestor anaeróbio de fluxo 

ascendente (RAFA), desenvolvido no final da década de 70 pelo Prof. Lettinga e sua equipe, 

na Universidade de Wageningen – Holanda, inspirado nas publicações do Dr. Perry McCarty 

da Universidade de Stanford (USA) que versava sobre a concepção de filtros anaeróbios de 

alta taxa com biomassa imobilizada em um meio de suporte inerte e poroso. Vale salientar 

que a Holanda tem se destacado a partir do final dos anos 60 pelo substancial avanço no 

campo da tecnologia da clarificação de águas residuárias.  
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Durante uma viagem de Lettinga à África do Sul, este observou que em uma 

estação de tratamento de vinhaça, o lodo desenvolvia grânulos compactos. O projeto do reator 

utilizado em sua visita era conhecido como um clarigestor, o qual pode ser visto como um 

antecessor do UASB, sem os defletores de gás e separadores trifásicos. 

 

O UASB surgiu inicialmente do desenvolvimento por Lettinga que reconheceu a 

não necessidade de colocação de meio de suporte inerte dentro do reator para formação de 

altos níveis de lodos ativos e que esta formação era melhor fixada quando o reator era 

mantido em um regime de fluxo ascendente de alimentação fazendo com que os 

microrganismos se agregassem como uma manta. A sua segunda providência foi a criação de 

uma adequada separação de sólidos, líquidos e gases e a prevenção sobre a lavagem do lodo 

granular. 

 

O primeiro reator UASB foi concebido em escala piloto para tratamento da água 

residuária de uma refinaria de açúcar de beterraba na Holanda. 

 

Inicialmente a tecnologia UASB foi desenvolvida para tratamento de águas 

residuárias industriais concentradas. A idéia de testar o processo UASB para tratamento de 

águas residuárias domésticas nasceu de discussões sobre tecnologias apropriadas para países 

em desenvolvimento e seus testes tiveram início em 1976. Aos poucos, este estudo foi sendo 

desenvolvido, principalmente para condições tropicais, com o pioneirismo do seu emprego em 

escala real feito em Cali, na Colômbia, sob supervisão dos seus criadores, os holandeses. O 

sucesso em Cali deu impulso à credibilidade da tecnologia de modo que este tipo de reator 

também foi levado para às condições indianas e unidades operacionais foram instaladas e 

estão em funcionamento desde 1989, em Kanpur e Mirzapur, cidades às margens do Rio 

Ganges.  

 

Hoje este tipo de reator encontra-se bastante difundido e tem sido aplicado para 

tratamento de muitos tipos de águas residuárias, sendo o aspecto essencial do processo a 

natureza da biomassa ativa.  
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2.10.2. Funcionamento 

 

 

O reator UASB em sua coluna ascendente consiste de um leito de lodo, sludge 

bed, uma zona de sedimentação, sludge blanket, e o separador de fase, gas-solid separator - 

GSS. Este separador de fases, um dispositivo característico do reator (LETTINGA et al., apud 

KATO et al., 1999, p.77), tem a finalidade de dividir a zona de digestão (parte inferior), onde 

se encontra a manta de lodo responsável pela digestão anaeróbia, e da zona de sedimentação 

(parte superior). A água residuária, que segue uma trajetória ascendente dentro do reator, 

desde a sua parte mais baixa, atravessa a zona de digestão escoando a seguir pelas passagens 

do separador de fases e alcançando a zona de sedimentação.  

 

A água residuária após entrar e ser distribuída pelo fundo do reator UASB, flui 

pela zona de digestão, onde se encontra o leito de lodo, ocorrendo a mistura do material 

orgânico nela presente com o lodo. Os sólidos orgânicos suspensos são quebrados, 

biodegradados e digeridos através de uma transformação anaeróbia, resultando na produção 

de biogás e no crescimento da biomassa bacteriana. O biogás segue em trajetória ascendente 

com o líquido, após este ultrapassar a camada de lodo, em direção ao separador de fases.  

 

No separador de fases, a área disponível para o escoamento ascendente do líquido 

deve ser de tal forma que o líquido, ao se aproximar da superfície líquida livre, tenha sua 

velocidade progressivamente reduzida, de modo a ser superada pela velocidade de 

sedimentação das partículas, oriundas dos flocos de lodo arrastados pelas condições 

hidráulicas ou flotados. Isto possibilita que este material sólido que passa pelas aberturas no 

separador de fases, alcançando a zona superior do reator, possa se sedimentar sobre a 

superfície inclinada do separador de fases. Naturalmente que esta condição dependerá das 

condições hidráulicas do escoamento. Desse modo, o acúmulo sucessivo de sólidos implicará 

conseqüentemente, no aumento contínuo do peso desse material o qual, em um dado 

momento, tornar-se-á maior que a força de atrito e, então, deslizarão, voltando para a zona de 

digestão, na parte inferior do reator. Assim, a presença de uma zona de sedimentação acima 

do separador de fases resulta na retenção do lodo, permitindo a presença de uma grande massa 

na zona de digestão, enquanto se descarrega um efluente substancialmente livre de sólidos 

sedimentáveis (KATO et al.. 1999, p. 78). 
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Na parte interna do separador de fases fica a câmara de acumulação do biogás que 

se forma na zona de digestão. O projeto do UASB garante os dois pré-requisitos para digestão 

anaeróbia eficiente:  

a) através do escoamento ascensional do afluente passando pela camada de lodo, 

assegura-se um contato intenso entre o material orgânico e o lodo; 

b) o decantador interno garante a retenção de uma grande massa de lodo no reator. 

Com o fluxo ascendente a estabilização da matéria orgânica ocorre na zona da manta de lodo, 

não havendo necessidade de dispositivos de mistura, pois esta é promovida pelo fluxo 

ascensional e pelas bolhas de gás (KATO et al. 1999, p. 78). 

 

Na figura 2.12. mostra-se um desenho esquemático de um reator UASB. 
 

  
Fonte: Chernicaro et al., 1999, p. 159. 

Figura 2.12 Desenho esquemático de um reator UASB. 

 

 

2.10.3. Operacionalidade  

 

 

Quanto às medidas para acompanhamento de um reator anaeróbio de manta de 

lodo, o sistema de amostragem deve ser constituído por uma série de registros instalados ao 
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longo da altura do compartimento de digestão a fim de possibilitar a monitoração do 

crescimento e da qualidade da biomassa no reator.  

 

Uma das rotinas operacionais mais importantes neste sistema de tratamento 

consiste em avaliar a quantidade de biomasssa presente no reator através da determinação do 

perfil dos sólidos e da massa de microrganismos presentes no sistema e a atividade 

metanogênica específica desta massa. Esse monitoramento possibilitará à operação maior 

controle sobre os sólidos do sistema, identificando a altura do leito de lodo no reator, 

possibilitando o estabelecimento de estratégias de descarte (quantidade e freqüência) e 

determinação dos pontos ideais de descarte do lodo, em função dos resultados dos testes de 

atividade metanogênica específica e das características do lodo. A avaliação do lodo 

anaeróbio também é importante no sentido de classificar o potencial da biomassa na 

conversão de substratos solúveis em metano e dióxido de carbono. Para que essa biomassa 

possa ser preservada e monitorada, torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas para a 

avaliação da atividade microbiana dos reatores anaeróbios, notadamente as bactérias 

metanogênicas.  

 

O projeto do reator deve contemplar um conjunto de registros e tubulações que 

permita tanto a amostragem quanto o descarte dos sólidos presentes no reator. 

(CHERNICARO et al.., 1999, p. 184). 

 

Medidas de avaliação da concentração de sólidos voláteis podem ser efetuadas a 

partir da determinação das concentrações amostrais conseguidas nos pontos de coleta do 

reator possibilitando estimar a massa de microrganismos e a sua distribuição ao longo do 

reator, tanto por setores como no total da coluna.  

 

Um aspecto operacional importante em um sistema com lodos em suspensão como 

no caso do reator UASB, é a descarga de lodo de excesso. A sistemática de descarte do  lodo 

destina-se a extração periódica de parcela deste lodo, que cresce em excesso no reator, 

possibilitando também a retirada de material inerte que eventualmente venha a se acumular no 

fundo do reator.  

 

Este descarte tem que obedecer duas recomendações básicas: a retirada deve 

ocorrer quando a capacidade de retenção do reator estiver exaurida e o residual deve ficar 
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em um mínimo de modo que não haja prejuízo na continuidade do processo de digestão da 

matéria orgânica afluente. Devem ser previstos pelo menos dois pontos de descarte, um 

junto ao fundo e outro a aproximadamente 1,0 a 1,5 m acima, dependendo da altura do 

compartimento de digestão, de forma a propiciar maior flexibilidade operacional. 

Recomenda-se tubos ou mangotes de 100 milímetros de diâmetro para escoamento do lodo 

de descarte. (CHERNICARO et al.., 1999, p. 185) 

 
2.10.4. Produção de Lodo  

 

 

Nos reatores tipo UASB, o controle do fluxo ascendente é essencial pois, a mistura 

e retenção da biomassa adequados, permitem que o lodo permaneça em suspensão com uma 

mobilidade limitada em um espaço na vertical do interior do reator. A mistura do afluente 

com essa biomassa é favorecida pela agitação hidráulica promovida pelo fluxo ascensional, 

por efeitos de convecção térmica e do movimento permanente de bolhas de gases produzidos 

no processo digestivo da atividade bacteriana. É provável que ocorram situações em que o 

movimento ascensional das bolhas gasosas seja o mais importante no processo de mistura. 

Essa dinâmica é essencial para que o processo anaeróbio por meio desse tipo de reator de 

manta de lodo se desenvolva e se mantenha em elevada atividade e com ótima capacidade de 

sedimentação.  

 

O desenvolvimento do lodo anaeróbio é resultante da transformação da matéria 

orgânica no sistema. Como este crescimento é contínuo, isto implica na necessidade periódica 

de descarte de parcela do volume de lodo acumulado, como certamente teria de ocorrer com 

qualquer outro sistema de tratamento de afluentes de águas residuárias, sob pena do processo 

perder eficiência na qualidade do efluente. Porém, justamente em função da baixa taxa do 

volume gerado no processo anaeróbio, cerca de 0,10 a 0,20 kgSST/kgDQOafluente, 

(CHERNICARO et al., 1999, p. 185), entre outros, é neste aspecto que o sistema anaeróbio se 

torna mais vantajoso que os aeróbios.  
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2.10.5. Aplicação do UASB em Esgoto Doméstico 

 

Segundo Foresti, 1999, p. 30,  
a aplicação de reatores anaeróbios como principal unidade de tratamento teve início 

na década de 1980, principalmente na Holanda, Brasil, Colômbia, Índia e México. É 

interessante notar que a maior parte dos países interessados nessa aplicação dos 

processos anaeróbios, com exceção da Holanda, sejam países em desenvolvimento 

nos quais as condições climáticas são favoráveis à operação de reatores à temperatura 

ambiente. Além disso, tem-se observado também o desenvolvimento de novas 

tecnologias de tratamento de baixo custo de esgotos sanitários, somando-se à 

existentes como as lagoas de estabilização. 

 

 

2.10.6. Pós-Tratamento  

 

 

Uma das desvantagens da utilização da tecnologia UASB é a necessidade de 

pós-tratamentos, o que em certos casos onera bastante o sistema.  

 

Dentre os pós-tratamentos adotados no Brasil podemos citar: aplicação no solo, 

lagoas de polimento, reatores com biofilme, sistemas de lodos ativados, sistemas de 

flotação e sistemas de desinfecção. A escolha do pós-tratamento é feita após análise de 

viabilidade técnico-econômica levando-se em consideração o efluente gerado no UASB 

com suas características físico-químicos.  

 

De forma geral, existem diferentes métodos que utilizam o solo no tratamento 

e/ou disposição final de esgotos. Dentre eles, podem ser citados: infiltração rápida, 

irrigação, escoamento superficial, infiltração subsuperficial, filtros de areia, valas de 

filtração e terras úmidas, cujos compostos gerados pelos microrganismos podem ser 

benéficos para o crescimento das plantas e vegetais. (CORAUCCI et al., 2001, p.35)  
  

As lagoas de polimentos (LP) são assim denominadas as lagoas para tratamento de 

efluentes de sistemas anaeróbios eficientes, enquanto as lagoas de estabilização são utilizadas 
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no tratamento de esgoto bruto. As LP´s tem como característica uma baixa profundidade, 

unitárias e sem problema de odor. (CAVALCANTI et al., 2001, p. 107) 

 

As ETE’s utilizando reatores com biofilme de última geração são compactas, 

passíveis de inserção em ambiente urbano e com impactos relativamente baixos (ROGALLA 

et al., 1992, apud GONÇALVES et al., 2001, p. 171) e, sobretudo, altamente resistentes a 

choques de cargas, de temperatura e de toxidade (ARVIN, 1991; HARREMOES, 1991 apud 

GONÇALVES et al., 2001, p. 171). Os reatores com biofilme podem ser: filtros biológicos 

percoladores, biodiscos, biofiltros aerados submersos, reatores de leito fluidizado ou 

expandido e filtros anaeróbios. (GONÇALVES et al., 2001, p. 173). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Área de Estudo 

 

 

O estudo trata das condições laborais em Estações de Tratamento de Esgotos – 

ETE’s. Para isso escolheu-se uma Unidade de Negócios da Cagece. 

 

A CAGECE a fim de facilitar o controle das ações no Estado o dividiu em 12 

(doze) Unidades de Negócio (UN’s), assim distribuídas: 8 (oito) Unidades no Interior e 4 

(quatro) Unidades na Capital. As Unidades de Negócio na Capital são assim denominadas: 

 Unidade de Negócio Metropolitana Oeste - UN-MTO; 

 Unidade de Negócio Metropolitana Leste - UN-MTL; 

 Unidade de Negócio Metropolitana Sul - UN-MTS; e 

 Unidade de Negócio Metropolitana Norte - UN-MTN. 

 

As Unidades de Negócio são consideradas gerências que prestam serviços 

diretamente aos usuários, sendo estas responsáveis pelo faturamento e arrecadação na sua área 

de abrangência, divididas de acordo com as bacias hidrográficas do Estado do Ceará. 

 

Neste trabalho, a pesquisa foi realizada na Unidade de Negócio Metropolitana 

Norte - UN-MTN. 

 

As Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s escolhidas estão localizadas no 

município de Caucaia, o qual tem as seguintes características: 

 

3.1.1. Características do Município de Caucaia. 

 

O Município de Caucaia tem a seguinte situação geográfica: 

Localização:                   Norte 

Latitude:                         3º 43' 58'' 

Longitude:                      38º 39' 21'' 

Extensão:                        1.293  km2 
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Altitude da sede:             29,91 m  

 

Caucaia limita-se: ao Norte, com o Oceano Atlântico; ao Sul, com Maranguape; a 

Leste, com Fortaleza, Maracanaú e Maranguape; e a Oeste, com São Gonçalo do Amarante e 

Pentecoste. A figura 3.1 mostra o mapa do município de Caucaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IPLANCE 

Figura 3.1 – Mapa do Município de Caucaia. 
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A figura 3.2 mostra a evolução da população de Caucaia, no período de 1970 a 

2000.  

 

POPULAÇÃO 1970 1980 1991 1996 2000 

Urbana 

 

Rural 

 

TOTAL 

11.184 

 

43.570 

 

54.754 

73.331 

 

20.777 

 

94.108

147.601 

 

17.498 

 

165.099

188.739 

 

20.411 

 

227.616 

226.088 

 

24.391 

 

250.479 
      Fonte: IBGE.            

Figura 3.2 – Evolução da População de Caucaia, no período de 1970 a 2000. 

 

Em 1995, Caucaia apresentou uma taxa de urbanização estimada em 89,39%, enquanto 

que, no ano 2000, esta taxa foi de 90,25 %. 

 

A população de Caucaia teve uma taxa geométrica de crescimento anual, no 

período de 1991 / 1996, igual a 4,82 %, enquanto que, no período 1996 / 2000, alcançou uma 

taxa de 4,59 %. 

 

A densidade demográfica do município, em 1996, foi determinada como igual a 174,73 

hab / Km2, enquanto que, em 2000, foi calculada uma densidade igual a 209,31 hab / Km2. 

 

Na figura 3.3, estão indicados os estabelecimentos industriais presentes em Caucaia, em 

1998, enquanto a figura 3.4 contém informações sobre as indústrias de transformação, por 

gênero de atividades. 

 

 

DISCRIMINAÇÃO NÚMERO 

Total  

Extrativismo mineral 

Construção civil 

Transformação 

321 

15 

5 

301 
    Fonte: IPLANCE 

    Figura 3.3 – Estabelecimentos industriais. Caucaia. 1998. 
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DISCRIMINAÇÃO NÚMERO 

Total  

Produtos minerais não metálicos 

Metalurgia 

Mecânica 

Material elétrico-eletrônico de comunicação 

Matéria de transporte 

Madeira 

Mobiliário 

Papel e papelão 

Borracha 

Couros, peles e produtos similares 

Química 

Perfumaria, sabões e velas 

Materiais plásticos 

Têxtil 

Vestuários, calçados, artefatos de tecidos, 

couros e peles 

Produtos alimentares 

Bebidas 

Editorial e gráfica 

Indústrias diversas 

301 

52 

29 

5 

3 

3 

10 

28 

5 

3 

3 

14 

5 

10 

2 

47 

 

68 

4 

5 

5 
   Fonte: IPLANCE 

Figura 3.4 – Indústrias de Transformação, por gênero de atividade. Caucaia. 1998. 

 

A figura 3.5 mostra os estabelecimentos de serviços em caucaia no ano de 1998. 
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DISCRIMINAÇÃO NÚMERO 

Total  

Transportes 

Comunicação 

Alojamento e alimentação 

Reparação, manutenção e conservação 

Pessoais 

Comerciais 

Diversões e jogos 

Escritório de gerência, administração e depósito 

fechado 

Saneamento, limpeza urbana e construção 

73 

9 

1 

2 

6 

5 

14 

2 

10 

 

24 
         Fonte: IPLANCE 

Figura 3.5 – Estabelecimentos de Serviços. Caucaia. 1998. 

 

O trabalho enfocou apenas as estações de tratamento de esgoto que utilizam o 

processo RALF, uma vez que o mesmo apresenta riscos ambientais e operacionais 

semelhantes às outras estações da CAGECE. 

 

Foram escolhidas todas as Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s da Unidade 

de Negócios Metropolitana Norte – UM-MTN onde o tipo de tratamento era o RALF. As 

ETE’s objeto da pesquisa foram: 
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 ETE Itambé 

 

A ETE Itambé está localizada na Travessa Santa Cecília, 503, Itambé II, Caucaia – 

Ce. A figura 3.6 mostra a ETE em estudo. O efluente é lançado em uma galeria pluvial. 

 

 
Figura 3.6. ETE Itambé 

 

 ETE Potira 

 

A ETE Potira (figura 3.7) está localizada na Rua Colibri s/n, Parque Potira, 

Caucaia – Ce. O efluente é lançado no Rio Maranguapinho. 
 

 
Figura 3.7. ETE Potira 
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 ETE São Miguel. 

 

A ETE São Miguel (figura 3.8) está localizada na Rua São Lucas, 269 Conjunto 

São Miguel – Caucaia – Ce. O efluente é lançado no Rio Maranguapinho. 

 

 
Figuera 3.8. ETE São Miguel 

 

Para obter dados das ETE’s foi feito o preenchimento do questionário (Anexo 2) 

que foi aplicado pelo pesquisador com os operadores de cada ETE, de forma a ter-se um 

levantamento do panorama dos riscos associados às etapas do processo de tratamentos dos 

esgotos. 

 

 

3.2 Avaliação dos Parâmetros em Estudo  

 

 

Foram realizadas várias visitas técnicas às 3 (três) Estações de Tratamento de 

Esgotos – ETE’s, cujo processo de tratamento é o Reator Anaeróbio de Lodo Fluidificado 

(RALF), processo este com características do UASB. Em cada uma das ETE’s foi feito 

avaliações de calor, iluminação e ruído. 
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3.2.1 Avaliação do Calor 

 

 

A metodologia utilizada para avaliação do Calor foi a Norma de Higiene 

Ocupacional 06 – NHO 06 da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho – FUNDACENTRO. 

 

A avaliação do calor foi procedida com 01 (um) Termômetro de Globo (Monitor 

de Stress Térmico), marca QUEST, modelo Questemp-36, nº de série TK120002. 

 

Quando foi realizada a avaliação foi verificado a integridade eletromecânica do 

equipamento e a suficiência de carga das baterias para o tempo de medição previsto. 

 

Também foi efetuado a calibração de acordo com as instruções do fabricante e 

procedida a umidificação prévia do pavio. 

 

Foi informado ao trabalhador avaliado que a medição não deveria interferir nas 

suas atividades habituais e que o equipamento de medição não pode ser tocado ou obstruído. 

 

Os resultados obtidos estão apresentados no capítulo referente aos resultados. 

 

 

3.2.2 Avaliação do Ruído 

 

 

A metodologia utilizada para avaliação do Ruído foi a Norma de Higiene 

Ocupacional 01 – NHO 01 da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho – FUNDACENTRO. 

 

A avaliação do ruído foi realizada com 01 (um) Dosímetro Digital, marca QUEST, 

modelo Q-300, nº de série QCA080066. 
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Os aspectos mais relevantes aplicados foram: a verificação da integridade 

eletromecânica do equipamento, verificadas as condições de carga das baterias, ajustados os 

parâmetros de medição, efetuada a calibração de acordo com as instruções do fabricante. 

 

Antes de iniciar a medição o operador foi informado do objetivo do trabalho, que a 

medição não deveria interferir em suas atividades habituais, devendo manter a sua rotina de 

trabalho e que as mesmas não efetuavam gravação de conversas e que o microfone nele fixado 

não pode ser tocado ou obstruído. 

 

 

3.2.3 Avaliação da Iluminação 

 

 

A metodologia utilizada para avaliação da iluminação foi a seguinte: evitou-se 

umidade e temperaturas elevadas na célula fotoelétrica, pois estes fatores agem negativamente 

sobre os elementos que compõem a fotocélula reduzindo sua vida útil, a célula fotoelétrica foi 

exposta de 5 a 15 minutos, antes de iniciar a série de leituras, para que atingisse a 

estabilização, a célula ficou em um plano perpendicular à incidência da luz, a leitura do nível 

de iluminamento foi efetuado no campo de trabalho do operador, ficando o avaliador 

posicionado de forma a não criar sombras sobre o aparelho e foi evitado a utilização de roupas 

claras durante a medição, a fim de evitar reflexão da luz sobre a célula. O instrumento foi 

calibrado antes de ser usado. 

 

A avaliação da iluminação foi realizada com 01 (um) Luxímetro, marca ICEL, 

modelo LD-500. 

 

Um formulário próprio foi usado para o registro de tais informações (Anexo 1). 

 

As medições foram efetuadas pelo pesquisador, juntamente com um Técnico de 

Segurança da empresa terceirizada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados deste trabalho foram obtidos através de questionários aplicados junto a 

uma empresa terceirizada da CAGECE. 

 

Os acidentes no período de 2001 a 2004 é mostrado na tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 – Acidentes registrados na UNMT- Norte 
 

ANO SETOR ÁGUA 
SETOR 

ESGOTO 
OUTROS 

2001 5 - 1 

2002 2 3 2 

2003 - 2 4 

2004 3 - 2 

 

Os detalhes dos acidentes são listados a seguir: 

 

Em 25 de janeiro de 2001 um colaborador da empresa terceirizada ao se dirigir 

para o trabalho de bicicleta colidiu com outro ciclista vindo a cair e sendo lesionado com um 

corte na mão esquerda. 

 

No dia 26 de maio de 2001, um operador se acidentou ao cavar um buraco, a 

alavanca que o mesmo estava utilizando desviou e caiu em cima do pé esquerdo. 

 

Em 26 de junho de 2001, um empregado se acidentou quando escorregou ao subir 

no poste para fazer a leitura do macro medidor, sendo lesionado com um traumatismo no 

tornozelo direito. 

 

No dia 07 de julho de 2001, um operário estava batendo um adaptador em um 

vazamento de água, quando machucou um dedo da mão esquerda. 
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No dia 16 de agosto de 2001, a equipe de retirada de vazamentos de água estava 

trabalhando, quando uma barreira desmoronou, vindo a atingir o pé direito de um dos 

operários, causando-lhe uma lesão. 

 

Em 27 de novembro de 2001, um motoqueiro da empresa terceirizada colidiu sua 

moto com uma bicicleta e sofreu politraumatismo craniano. 

 

Em 16 de janeiro de 2002 um colaborador da empresa terceirizada ao se dirigir 

para o trabalho de bicicleta colidiu com outro ciclista sendo lesionado com várias escoriações 

em todo o corpo. 

 

No dia 12 de março de 2002, um motoqueiro da empresa terceirizada colidiu sua 

moto com um carro e em conseqüência fraturou o antebraço. 

 

Em 04 de abril de 2002, um empregado escorregou de um forro lesionando o  

joelho esquerdo. 

 

No dia 08 de abril de 2002, um operário estava levantando uma tampa de um poço 

de visita, quando a mesma escorregou atingindo o dedo do pé direito. 

 

No dia 31 de maio de 2002, um operador estava fazendo a limpeza da Estação 

Elevatória de Esgotos quando escorregou por cima da mão esquerda sofrendo uma entorse. 

 

Em 21 de junho de 2002, um operário estava tirando um vazamento d’água e ao 

cair fraturou a clavícula. 

 

Em 24 de julho de 2002, um operador ao descer do caminhão vácuo torceu o 

tornozelo direito.  

 

Em 09 de janeiro de 2003 um motoqueiro da empresa terceirizada colidiu sua moto 

com um carro e ao cair sofreu um traumatismo craniano, fratura de clavícula e escoriações no 

corpo. 

No dia 13 de janeiro de 2003, um operador colidiu sua bicicleta com outro ciclista, 

e sofreu ferimento do joelho esquerdo e escoriações no corpo. 
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Em 02 de abril de 2003, um empregado se acidentou quando escorregou devido a 

um buraco torcendo o tornozelo direito. 

 

No dia 06 de junho de 2003, um operário estava efetuando uma limpeza na 

Estação de Tratamento de Esgotos, quando a tampa de concreto quebrou vindo o colaborador 

a cair dentro do esgoto, sofrendo politraumatismo. 

 

No dia 20 de novembro de 2003, um motociclista torceu o tornozelo direito ao 

cair, quando fazia uma curva em sua motocicleta. 

 

Em 28 de novembro de 2003, um operário estava removendo uma bomba d’água 

de um lugar para outro, quando a alça da bomba quebrou, caindo por cima do antebraço 

direito fraturando-o.  

 

Em 16 de janeiro de 2004 um operador estava cavando um buraco com uma 

alavanca quando a mesma bateu em uma pedra e esta atingiu sua cabeça.  

 

No dia 15 de março de 2004, um ciclista da empresa terceirizada colidiu sua 

bicicleta com um carro sofrendo várias escoriações no corpo. 

 

Em 25 de maio de 2004 uma empregada se acidentou ao abrir uma  porta devido a 

abertura simultânea do outro lado, sofrendo luxação do polegar.  

 

No dia 22 de novembro de 2004, um operário estava retirando um vazamento 

d’água quando escorregou fraturando o 4º metatarso.  

 

Em 29 de novembro de 2004, um operário estava descendo a calçada quando 

escorregou e torceu o tornozelo.  

 

Para fazermos uma comparação com os dados colhidos vamos relatar alguns 

acidentes relatados por Loureiro, 1992 em sua Tese de Doutorado em Saúde Pública na 

Faculdade de Saúde Pública da USP: 
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• em abril de 1979, um operador se acidentou, às 15h30min, quando efetuava a 

manobra dos digestores. Ao descer as escadas de acesso ao digestor, 

escorregou nos degraus, sofrendo torção no pé direito; 

 

• em 19 de outubro de 1979, um operador se acidentou, às 9h, quando fazia a 

lavagem de um dos canais da ETE. Ele escorregou e caiu, ferindo-se. 

Contundiu a perna esquerda e sofreu escoriações no braço esquerdo; 

 

• em 24 de janeiro de 1980, um operador se acidentou, às 17h22min, quando 

fechava a caixa de passagem de efluentes. A tampa escorregou de sua mão 

esquerda, caindo sobre os seus dedos anular e médio; 

 

• em 4 de fevereiro de 1980, um operador se acidentou, às 10h55min, ao abrir o 

poço de visita situado junto à grade grosseira, auxiliado por outros. A tampa 

escorregou de suas mãos e bateu nos dedos anular e médio da sua mão 

esquerda; 

 

• em 25 de abril de 1980, um operador se acidentou, às 18h, quando efetuava a 

tarefa de ligação das bombas, em uma elevatória da ETE. Ao subir a escada 

para ligar as bombas, escorregou, caindo sobre o braço esquerdo, que sofreu 

uma torção; 

 

Comparando os acidentes relatados por Loureiro, 1982, e a ocorrência de acidentes 

do trabalho nas ETE’s em estudo, verificou-se que nenhum evento foi observado nestas 

ETE’s. É necessário o conhecimento dos acidentes ocorridos décadas atrás afim de que 

acontecimentos desta natureza não venham mais ocorrer. 
 

No dia 15 de setembro de 2004 foi aplicado questionários nas dependências das 3 

(três) estações de tratamento de esgotos – ETE´s da CAGECE, para verificar as condições de 

segurança e salubridade do local. O referido estudo constatou que nas ETE´s Itambé, Potira e 

São Miguel as condições são muito semelhantes.  
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As informações da ETE Itambé, Potira e São Miguel nos foram prestadas 

respectivamente pelos operadores João Paulo Rangel Cardoso, Robson Carneiro da Silva e 

Francisco Adriano dos Santos Almeida. 

 

Dos questionários podemos aferir que o sistema primário das ETE´s estudadas é o 

gradeamento, possuindo uma caixa de areia já no sistema secundário é utilizado o RALF. Não 

foi detectado em nenhuma das estações a ocorrência de odores. Também foi constatado que a 

disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas  ETE´s é realizado no aterro sanitário de 

Caucaia, o qual é devidamente licenciado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 

SEMACE. Foi observado que não existe carência de um maior número de leitos para 

estabilização do lodo fresco, inexistindo a presença de vegetação nos referidos leitos. 

 

Ainda de acordo com o estudo todos os operadores afirmaram que fizeram um 

treinamento específico para operar adequadamente as estações. Esta capacitação visou 

informar a esses profissionais os procedimentos de operação dos diversos serviços, dando 

ênfase aos aspectos de segurança e medicina do trabalho. 

 

Com relação a segurança patrimonial, todas as ETE´s possuem um portão o qual 

estavam em boas condições, o que impede a entrada de pessoas estranhas nas estações. 

 

Embora seja considerado um aspecto importante a existência de jardins nos locais 

de trabalho em estudo, apenas a ETE de Itambé não possui tal equipamento, sendo que nas 

demais estações os jardins estão bem cuidados. A mesma observação foi constatada em 

relação à arborização existente nas ETE´s Potira e São Miguel. Nos três locais não foi 

verificado a proliferação de mato. Já onde existe arborização, estas estão sendo podadas e as 

folhas recolhidas. A presença de calçamento ao redor das edificações foi constatado nas 

ETE´s Itambé e Potira. As instalações físicas e as vias de circulação estão em boas condições 

de uso e manutenção. Com relação a existência de árvores frutíferas em volta da estação todas 

elas contam com algumas espécimes de fruteiras. 

 

Foi observado também que não existe material espalhado pela área, assim como 

animais sendo criados no terreno do objeto em estudo. Quanto ao sistema de iluminação , está 

presente nas ETE´s Potira e São Miguel. 
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Outro aspecto comprovado foi a presença de tampas nos poços de sucção das 

bombas. No que se refere à limpeza das grades, é utilizado um rastelo para remover os 

detritos, sendo estes dispostos inicialmente em galões perfurados até secarem, os quais depois 

de secos são conduzidos até a caixa de detritos, colocando-se terra por cima. Quando as caixas 

de detritos estão cheias são esvaziadas por meio de equipamentos e os detritos conduzidos 

para o aterro municipal de Caucaia. 

 

O tipo de esgoto afluente para as ETE`s é doméstico, não existindo reuso do 

esgoto efluente das mesmas. A freqüência de limpeza do gradeamento é semanal na Itambé, 

diária na São Miguel e quinzenal na Potira. Não foi presenciado a existência de insetos e 

roedores em nenhuma das ETE’s em estudo. 

 

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) utilizados pelos 

operadores verificamos que estes usam Botas de PVC, Luvas de PVC – curta, Luvas de PVC 

até o ombro, Máscara – vapores orgânicos – VO, Macacão para saneamento e Capa para 

chuva. Quanto aos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) foi verificado a inexistência 

de Colete Salva vidas, Bote inflável,  Bóia, Corda e  Ventilador insuflador. Também não é 

disponibilizado para os operadores armários para a guarda de roupa. No entanto, é oferecida 

água potável para os obreiros. 

 

 

4.1. Resultados da ETE Itambé 

 
 

As medições de Ruído, Temperatura e Iluminação para a ETE Itambé são as 

constantes da Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Medições de Iluminação, Temperatura e Ruído – ETE Itambé. 

ILUMINAÇÃO TEMPERATURA RUÍDO 

12.000 lux 29,5º C 77,8 Db 

 

Os relatórios gerados pelo equipamento utilizado para avaliar os parâmetros de 

calor e ruído nesta ETE são mostrados a seguir: 



 65

 

MEDIÇÃO DE CALOR – ETE ITAMBÉ 

  

 Versão do FW: 1.01 Número de série:

 TK0120002 

 

 Nome: ETE ITAMBÉ 

 

 Comentário: Metabolismo Moderado 

 

  

 

 Alto Média Baixo 

 

 Barra do sensor: 1 

 WBGT interna: 30,4 C 27,7 C 25,9 C 

 15/9/2005  08:17:44

 15/9/2005  08:05:41 

 

 WBGT externa: 29,5 C 26,8 C 25,6 C 

 15/9/2005  08:17:44

 15/9/2005  08:05:41 

 

 Bulbo úmido: 26,4 C 23,3 C 22,8 C 

 15/9/2005  08:03:42

 15/9/2005  08:07:41 

 

 Bulbo seco: 30,3 C 29,5 C 28,8 C 

 15/9/2005  08:24:24

 15/9/2005  08:05:41 

 

 Globo: 39,7 C 37,9 C 32,5 C 

 15/9/2005  08:24:49

 15/9/2005  08:05:41 
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 Índice de calor: 32,0 C 30,6 C 29,8 C 

 

 15/9/2005  08:25:00

 15/9/2005  08:07:41 

 Humidex: 

 

 

 Umidade relativa: 60,0 % 50,7 % 46,0 % 

 15/9/2005  08:03:46

 15/9/2005  08:21:41 
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MEDIÇÃO DE RUÍDO – ETE ITAMBÉ 

 
 Q-300 Dosímetro de registro de ruído 

 
 Versão do FW: 02.6 Número de 

série: QC0800660 

 

 Nome: ETE ITAMBÉ 

 Empresa: 

 Área de trabalho: 

 

  
 Resumo dos testes: 

 
 Hora/data de término do teste 

 
 DOSÍMETRO 1 

 
 Teste: 1 

 Comentários: 

 
 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do teste 

 15/9/2005  08:15:20 15/9/2005  08:35:00 00:19:39 

 
 Nível do pico: 120,0 dB 15/9/2005  08:17:47 

 
 Nível máx.: 96,9 dB 15/9/2005  08:31:33 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  08:15:27 

 LAVG: 77,8 dB 

 TWA: 54,8 dB 

 
 TWA[8:00]: 77,8 dB 

 Dose: 1,5 % 

 Dose[8]: 37,0 % 

 
 Dose[8:00]: 37,0 % 

 SEL(5): 128,9 dB 
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 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 

 
 DOSÍMETRO 2 

 
 Teste: 1 

 Comentários: 

 
 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do teste 

 15/9/2005  08:15:20 15/9/2005  08:35:00 00:19:39 

 
 Nível do pico: 120,0 dB 15/9/2005  08:17:47 

 
 Nível máx.: 96,9 dB 15/9/2005  08:31:33 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  08:15:27 

 LAVG: 77,8 dB 

 TWA: 54,8 dB 

 
 TWA[8:00]: 77,8 dB 

 Dose: 1,5 % 

 Dose[8]: 37,0 % 

 
 Dose[8:00]: 37,0 % 

 SEL(5): 128,9 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 

 
 DOSÍMETRO 3 

 
 Teste: 1 

 Comentários: 

 
 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do teste 

 15/9/2005  08:15:20 15/9/2005  08:35:00 00:19:39 

 
 Nível do pico: 120,0 dB 15/9/2005  08:17:47 

 
 Nível máx.: 96,9 dB 15/9/2005  08:31:33 
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 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  08:15:27 

 LAVG: 77,8 dB 

 TWA: 54,8 dB 

 
 TWA[8:00]: 77,8 dB 

 Dose: 1,5 % 

 Dose[8]: 37,0 % 

 
 Dose[8:00]: 37,0 % 

 SEL(5): 128,9 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 
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4.2 ETE Potira 

 

 

As medições de Ruído, Temperatura e Iluminação são as constantes da Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Medições de Iluminação, Temperatura e Ruído – ETE Potira 

ILUMINAÇÃO TEMPERATURA RUÍDO 

10.500 lux 29,0º C 77,4 dB 

 

 

Os relatórios gerados pelo equipamento utilizado para avaliar os parâmetros de 

calor e ruído são mostrados a seguir: 
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MEDIÇÃO DE CALOR – ETE POTIRA 

 

  

 Versão do FW: 1.01 Número de série:

 TK0120002 

 

 Nome: ETE POTIRA 

 

        Comentário: Metabolismo Moderado 

 

 Alto Média Baixo 

 

 Barra do sensor: 1 

 WBGT interna: 30,1 C 28,4 C 26,5 C 

 15/9/2005  09:03:43

 15/9/2005  08:50:35 

 

 WBGT externa: 29,0 C 27,6 C 26,0 C 

 15/9/2005  09:03:45

 15/9/2005  08:50:35 

 

 Bulbo úmido: 24,5 C 23,6 C 22,9 C 

 15/9/2005  09:03:42

 15/9/2005  08:50:35 

 

 Bulbo seco: 32,5 C 31,2 C 30,0 C 

 15/9/2005  09:03:46

 15/9/2005  08:50:35 

 

 Globo: 43,1 C 39,8 C 34,8 C 

 15/9/2005  09:05:33

 15/9/2005  08:50:35 

 Índice de calor: 33,0 C 31,6 C 31,2 C 
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 15/9/2005  09:02:00

 15/9/2005  08:50:35 

 Humidex: 

 

 

 Umidade relativa: 47,0 % 39,8 % 35,0 % 

 15/9/2005  08:50:06

 15/9/2005  09:04:35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

MEDIÇÃO DE RUÍDO – ETE POTIRA 

 

 Q-300 Dosímetro de registro de ruído 

 

 Versão do FW: 02.6 Número de 

série: QC0800660 

 

 Nome: ETE POTIRA 

 Empresa: 

 Área de trabalho: 

 

  

 

 Resumo dos testes: 

 

 Hora/data de término do teste 

 

 DOSÍMETRO 1 

 

 Teste: 2 

 Comentários: 

 

 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do 

teste 

 15/9/2005  08:54:25 15/9/2005  09:16:39 00:22:13 

 

 Nível do pico: 121,1 dB 15/9/2005  09:08:49 

 

 Nível máx.: 97,4 dB 15/9/2005  09:14:17 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  08:54:50 

 LAVG: 77,4 dB 

 TWA: 55,2 dB 

 

 TWA[8:00]: 77,4 dB 



 74

 Dose: 1,6 % 

 Dose[8]: 34,6 % 

 

 Dose[8:00]: 34,6 % 

 SEL(5): 129,3 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 

 

 DOSÍMETRO 2 

 

 Teste: 2 

 Comentários: 

 

 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do 

teste 

 15/9/2005  08:54:25 15/9/2005  09:16:39 00:22:13 

 

 Nível do pico: 121,1 dB 15/9/2005  09:08:49 

 

 Nível máx.: 97,4 dB 15/9/2005  09:14:17 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  08:54:50 

 LAVG: 77,4 dB 

 TWA: 55,2 dB 

 

 TWA[8:00]: 77,4 dB 

 Dose: 1,6 % 

 Dose[8]: 34,6 % 

 

 Dose[8:00]: 34,6 % 

 SEL(5): 129,3 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 
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DOSÍMETRO 3 

 

 Teste: 2 

 Comentários: 

 

 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do 

teste 

 15/9/2005  08:54:25 15/9/2005  09:16:39 00:22:13 

 

 Nível do pico: 121,1 dB 15/9/2005  09:08:49 

 

 Nível máx.: 97,4 dB 15/9/2005  09:14:17 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  08:54:50 

 LAVG: 77,4 dB 

 TWA: 55,2 dB 

 

 TWA[8:00]: 77,4 dB 

 Dose: 1,6 % 

 Dose[8]: 34,6 % 

 

 Dose[8:00]: 34,6 % 

 SEL(5): 129,3 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 
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4.3 ETE São Miguel 

 

 

 

As medições de Ruído, Temperatura Extrema e Iluminação são as constantes da 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Medições de Iluminação, Temperatura e Ruído – ETE São Miguel 

ILUMINAÇÃO TEMPERATURA RUÍDO 

10.000 lux 29,8º C 76,6 dB 

 

Os relatórios gerados pelo equipamento utilizado para avaliar os parâmetros de 

calor e ruído são mostrados a seguir: 
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MEDIÇÃO CALOR – ETE SÃO MIGUEL 

  

 Versão do FW: 1.01 Número de série:

 TK0120002 

 

 Nome: ETE SÃO MIGUEL  

 

 

 Alto Média Baixo 

 

 Barra do sensor: 1 

 WBGT interna: 30,6 C 29,4 C 27,3 C 

 15/9/2005  09:44:29

 15/9/2005  09:27:15 

 

 WBGT externa: 29,4 C 28,4 C 27,0 C 

 15/9/2005  09:44:29

 15/9/2005  09:27:15 

 

 Bulbo úmido: 24,7 C 23,8 C 23,5 C 

 15/9/2005  09:25:15

 15/9/2005  09:33:15 

 

 Bulbo seco: 33,2 C 32,6 C 32,3 C 

 15/9/2005  09:43:58

 15/9/2005  09:29:15 

 

 Globo: 45,7 C 42,6 C 35,5 C 

 15/9/2005  09:44:56

 15/9/2005  09:27:15 

 Índice de calor: 35,3 C 32,8 C 32,3 C 

 



 78

 15/9/2005  09:25:25

 15/9/2005  09:41:15 

 Humidex: 

 

 

 Umidade relativa: 44,0 % 35,4 % 33,0 % 

 15/9/2005  09:25:25

 15/9/2005  09:41:15 
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MEDIÇÃO RUÍDO – ETE SÃO MIGUEL 

 

 Q-300 Dosímetro de registro de ruído 

 

 Versão do FW: 02.6 Número de 

série: QC0800660 

 

 Nome: ETE SÃO MIGUEL 

 Empresa: 

 Área de trabalho: 

 

  

 

 Resumo dos testes: 

 

 Hora/data de término do teste 

 

 DOSÍMETRO 1 

 

 Teste: 3 

 Comentários: 

 

 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do 

teste 

 15/9/2005  09:33:14 15/9/2005  09:52:43 00:19:29 

 

 Nível do pico: 141,9 dB 15/9/2005  09:51:27 

 

 Nível máx.: 106,6 dB 15/9/2005  09:51:26 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  09:33:14 

 LAVG: 76,6 dB 

 TWA: 53,5 dB 

 

 TWA[8:00]: 76,6 dB 
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 Dose: 1,3 % 

 Dose[8]: 31,1 % 

 

 Dose[8:00]: 31,1 % 

 SEL(5): 127,5 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 

 

 DOSÍMETRO 2 

 

 Teste: 3 

 Comentários: 

 

 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do 

teste 

 15/9/2005  09:33:14 15/9/2005  09:52:43 00:19:29 

 

 Nível do pico: 141,9 dB 15/9/2005  09:51:27 

 

 Nível máx.: 106,6 dB 15/9/2005  09:51:26 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  09:33:14 

 LAVG: 76,6 dB 

 TWA: 53,5 dB 

 

 TWA[8:00]: 76,6 dB 

 Dose: 1,3 % 

 Dose[8]: 31,1 % 

 

 Dose[8:00]: 31,1 % 

 SEL(5): 127,5 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 
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 DOSÍMETRO 3 

 

 Teste: 3 

 Comentários: 

 

 Teste iniciado Teste interrompido Tempo de execução do 

teste 

 15/9/2005  09:33:14 15/9/2005  09:52:43 00:19:29 

 

 Nível do pico: 141,9 dB 15/9/2005  09:51:27 

 

 Nível máx.: 106,6 dB 15/9/2005  09:51:26 

 Nível mín.: 69,9 dB 15/9/2005  09:33:14 

 LAVG: 76,6 dB 

 TWA: 53,5 dB 

 

 TWA[8:00]: 76,6 dB 

 Dose: 1,3 % 

 Dose[8]: 31,1 % 

 

 Dose[8:00]: 31,1 % 

 SEL(5): 127,5 dB 

 Pa2Sec 

 Exposição: 0.0 
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Com base nas medições de calor e ruído efetuadas temos que: 

 

4.4. Calor 

 

 

O Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG o qual é calculado para 

ambientes externos com carga solar pela fórmula: 

IBUTG = 0,7 * tbn  + 0.2 * tg +  0,1 * tbs 

Onde: 

tbn  = Temperatura de bulbo úmido 

tg  = Temperatura de globo 

tbs   = Temperatura de bulbo seco 

 

A medição dos parâmetros necessários para o cálculo do IBUTG nas 3 (três) 

ETE’s foi o seguinte: 

ETE Itambé: 

tbn  = 26,4º C 

tg  = 39.,7º C 

tbs   = 30,3º C  

IBUTG = 29,5º C 

 

ETE Potira: 

tbn  = 24,5º C 

tg  =  43,1º C 

tbs   = 33,5º C  

IBUTG = 29,0º C 

 

ETE São Miguel: 

tbn  = 24,7º C 

tg  = 45.,7º C 

tbs   = 33,2º C  

IBUTG = 29,8º C 
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O metabolismo para a atividade desempenhada é moderado segundo o quadro nº. 3 

da NR 15, Anexo nº. 3. 

 

De acordo com o quadro nº. 1 da NR 15, Anexo nº 3, temos que o trabalho 

desenvolvido pelos operadores é insalubre devido ao calor. O adicional de insalubridade por 

este Risco Ambiental é de 20% sobre o salário mínimo. 

 

 

4.5. Iluminação 

 

 

A iluminação desde a revogação do Anexo nº. 4 da NR 15, não é considerada um 

Risco sujeito ao pagamento do adicional de insalubridade. A iluminação encontrada, visto que 

ao relento é considerada dentro das normas da ABNT. 

 

 

4.6. Ruído 

 

 

O Nível de Ruído medido nas 3 (três) ETE’s foi o seguinte: 

Itambé – 77,8 dB 

Potira –  77,4 dB 

São Miguel –  76.6 dB 

 

De acordo com o Anexo 1 da NR 15 o nível de ruído encontrado encontra-se 

dentro do limite imposto pelo citado anexo, não sendo devido o adicional de insalubridade por 

ruído.  
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4.7. Riscos Biológicos 

 

 

Os operadores de ETE’s estão sujeitos aos riscos biológicos, pois os mesmos 

laboram em contato com o lodo, sub-produto do tratamento de esgoto, e que apresenta a maior 

parcela e importância, devendo receber atenção particular em relação ao seu manuseio. 

 

De acordo com a NR 15 Anexo 14 – Agentes Biológicos, os operadores das ETE’s 

estão sujeitos a insalubridade de grau máximo, ou seja devem perceber um adicional de 40% 

sobre o salário mínimo. 

 

O anexo 14 da NR 15 está disposto na tabela 12 a seguir: 
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Tabela 12 - Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja  

insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 

GRAU DE 

INSALUBRIDADE 

ATIVIDADES 

Insalubridade de 

grau máximo 

 

Trabalho ou operações, em contato permanente com: 

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem 

como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; 

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e 

dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas 

(carbunculose, brucelose, tuberculose); 

- esgotos (galerias e tanques); 

- lixo urbano (coleta e industrialização). 

Insalubridade de 

grau médio 

 

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, 

animais ou com material infectocontagiante, em: 

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal 

que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente 

esterilizados); 

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 

estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 

animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais 

animais);  

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo 

de soro, vacinas e outros produtos; 

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-

só ao pessoal técnico); 

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia 

(aplica-se somente ao pessoal técnico); 

- cemitérios (exumação de corpos); 

 - estábulos e cavalariças; 

- resíduos de animais deteriorados. 
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4.7. Qualidade do efluente 

 

A qualidade do efluente lançado no Rio Maranguapinho  (ETE’s Potira e São 

Miguel) e na galeria pluvial (ETE Itambé) está discriminada na Figura 4.1 

 

        
ETE Data  pH DQO 

(mg/L) 
SST 

(mg/L) 
Sol. Sed. 

(mL/L) 
Cloro 
resid. 
(mg/L) 

Col. Termot. 
(NMP/100mL)

Pq. Potira II 
20/jul/05 7,52 169 51 0,4 0,2 4,00E+04 
1/ago/05 8,01 155 12 0,1 0,1 NR 
30/set/05 7,61 225 34 0,2 0,1 NR 

Itambé 20/jul/05 7 230 52 0,6 1,3 NR 
1/ago/05 7,61 167 - 1 1,8 8,00E+03 

São Miguel 
20/jul/05 6,75 - - 0,6 2,5 2,00E+03 
1/ago/05 6,81 NR NR 2 2,3 5,00E+02 
30/set/05 7,64 106 106 1 1 NR 

        
NR - Não realizado       
        

Fonte: CAGECE 

Figura 4.1 – Qualidade do Efluente nas ETE’s em estudo 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Este trabalho, realizado no âmbito de 3 Estações de Tratamento de Esgotos – 

ETE’s, situados no município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de 

Fortaleza, nos permite tirar as seguintes conclusões: 

 

1. alguns, dentre os operadores entrevistados, estão sujeitos ao risco de acidentes ou 

doença, quando em atividade na descarga de lodo, por não utilizar luvas e 

vestimentas adequadas;  

 

2. a inexistência de proteção contra incêndios. A instalação de extintores de incêndio de 

no mínimo 2 unidades por pavimento é condição necessária, para prevenir a 

propagação do fogo. Este número mínimo de unidades é estabelecido na NR 23. 

 

3. nenhuma das ETE’s possui armários individuais para guarda das roupas dos 

operadores. A existência de armários individuais é prevista na NR 24, que assim 

dispõe: 

 
24.2.1 Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade 

exija troca de roupas, ou seja, imposto o uso de uniforme ou garda-pó, haverá 

local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a 

separação de sexos. (Segurança e Medicina do Trabalho, 2005, p. 361). 

 

4. as normas regulamentadoras existentes não atendem ao setor, uma vez que não existe 

uma norma específica para o setor de tratamento de esgotos. Faz necessária a 

criação de uma norma com procedimentos e controles mais eficazes; 

 

5. as atividades desenvolvidas são insalubres com relação ao calor, visto que o IBUTG 

encontrado foi superior ao indicado no quadro nº. 1 do anexo 3 da NR 15, podendo a 

resultar em doenças ocupacionais devido a este risco; 
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6. com relação ao ruído concluímos que os níveis encontrados estão dentro dos 

parâmetros definidos no anexo 1 da NR 15 desta forma o trabalho desenvolvido é 

salubre em relação a este risco ocupacional; 

 

7. os níveis de iluminamento atendem ao que determina as normas da ABNT; 

 

8. as atividades são insalubres com relação aos riscos biológicos, pois os operadores 

laboram em contato com o lodo, o qual contém microrganismos prejudiciais à saúde 

humana; 

 

9. nas entrevistas realizadas nas estações de tratamento de esgoto, os profissionais 

terceirizados mostram possuir um treinamento no tocante aos riscos existentes; 

 

10. foi observada, nas visitas realizadas, a falta de sinalização nas ETE’s, conforme 

preceitua a NR 25 – Sinalização de Segurança;  e 

 

11. foi observado a inexistência de mapas de risco nas ETE’s, item obrigatório de 

acordo com a Portaria nº. 25, de 29 de dezembro de 1994. 

 

12. os resíduos sólidos gerados nas ETE’s são dispostos em local adequado; 

 

13. existe portão impedindo a entrada de pessoas estranhas, desta forma não há o risco 

de terceiros virem a se acidentar no interior das ETE’s. 

 

14. a qualidade do efluente das ETE’s atende ao preconizado pela Portaria nº 154/2002 

da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.  

 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa algumas recomendações são 

sugeridas:  

 Edição de uma Norma Regulamentadora para os trabalhos de tratamento 

de esgotos, pois a partir daí os Auditores Fiscais do Ministério do 

Trabalho e Emprego, terão melhores condições de fiscalizar o setor; 

 Que sejam elaborados manuais de procedimentos e treinamento para os 

que laboram nas ETE’s, com uma linguagem de fácil compreensão; 
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 Utilização por parte dos operadores de ETE’s de protetor solar para 

minimizar a ação da radiação solar, inibindo o acometimento de câncer 

de pele; 

 Melhoria nas sinalizações dos locais de riscos, dentro das ETE’s, 

indicando o tipo de risco existente e equipamentos de segurança 

necessários em cada setor; e 

 Utilização de novos equipamentos de proteção individual e de proteção 

coletiva de forma a tornar o trabalho dos operadores mais eficientes e 

ergonômicos; 

 Novos estudos devem ser realizados nos serviços executados em outras 

ETE’s cujos processos de tratamento sejam diferentes dos que 

pesquisados neste trabalho, inclusive no interior do Estado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

ANEXO 1 – Formulário de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT  

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 

1- Emitente 

1- Empregador 2- Sindicato 3- Médico 4- Segurado ou 
dependente  
5- Autoridade pública

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO 
TRABALHO - CAT 2- Tipo de CAT  

 
1- Inicial 2- Reabertura 3- Comunicação de Óbito 

em:

I - EMITENTE
Empregador  

3- Razão Social /Nome  

4- Tipo 1- CGC/CNPJ 2- CEI 3- CPF 4-

NIT 

5- CNAE 

 
6- Endereço - Rua/Av. 

 
Complemento (continuação) 

 
Bairro 

 
CEP 7- Município 8-UF 

 
9- Telefone 

 
Acidentado  

10- Nome  

11- Nome da mãe  
12- Data de 
nasc. 

 

13- Sexo 

 
1- Masc. 3- 
Fem. 

14- Estado civil 
1- Solteiro 2- Casado 
3- Viúvo  
4- Sep. judic. 5- Outro
6 - Ignorado 

15- CTPS- Nº /Série/ Data de emissão

 
16- UF 

 
17- Remuneração 
Mensal 

 

18- Carteira de Indentidade

 
Data de emissão Orgão Expedidor 19- UF 20- PIS/PASEP/NIT 

21- Endereço - Rua/Av/ 

 
Bairro 

 
CEP 22- Município 

 
23- UF 

 
24- Telefone

25- Nome da ocupação 

 
26- CBO 

 
consulte 
CBO 

27- Filiação à Previdência Social 
1- Empregado 2- Tra. avulso 7- Seg. 
especial  
8- Médico residente

28-

Aposentado?  
1- sim 2- não 

29-Áreas 
1- Urbana 2- 
Rural 

    
Acidente ou Doença 
30- Data do 
acidente 

 

31- Hora do 
acidente 

 

32-Após quantas horas de 
trabalho? 33- tipo  

1-Típico 2- Doença 3- 
Trajeto

34- Houve 

afastamento?   
1-sim 2-não 

35- Último dia trabalhado 

 
36- Local do acidente 

 
37 - Especificação do local do acidente 38- CGC/CNPJ 

 
39- UF

 



 

40-Municipio do local do acidente 

 
41-Parte(s) do corpo atingida(s) 42- Agente causador 

 
43- Descrição da situação geradora do acidente ou doença

 
44- Houve registro policial ?  1- sim 2- não

45- Houve morte ?  1- sim 2- não 
Testemunhas 

46- Nome  
47- Endereço - Rua/Av/nº/comp. 

Bairro 

 
CEP 48- Município 49- UF 

 
Telefone 

    

50- Nome  
51- Endereço - Rua/Av/nº/comp. 

Bairro 

 
CEP 52- Município 53- UF 

 
Telefone 

    
Local e data 

 
_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do emitente 
II - ATESTADO MÉDICO 

Deve ser preenchido por profissional médico.

Atendimento 
54- Unidade de atendimento médico 55-Data 

 
56- Hora 

57- Houve 

internação   
1-sim 2- não 

58- Duração provável do 
tratamento 

dias

59- Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o 

tratamento?  
1-sim 2-não

Lesão 

60- Descrição e natureza da lesão  
 

Diagnóstico 
61- Diagnóstico provável 62- CID-10 

 

63- Observações:  
 
 
 

Local e data 

 _______________________________________ 
Assinatura e carimbo do médico com CRM 



 

 
 
 

III – INSS
64- Recebida em 

 
65- Código da Unidade 66-Número do CAT Notas: 

1- A inexatidão das declarações desta 
comunicação implicará nas sanções previstas 
nos artigos. 171 e 299 do Código Penal. 67- Matricula do servidor  

 
Matricula 

_______________________________________
Assinatura do servidor  

2- A comunicação de acidente do trabalho 
deverá ser feita até o 1° dia útil após o 
acidente, sob pena de multa, na forma 
prevista no art. 22 da Lei nº 8.213/91. 

A COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE É OBRIGATÓRIA, MESMO NO CASO EM QUE NÃO HAJA AFASTAMENTO DO 
TRABALHO

Fonte: MPAS, 2005 



 

ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ETE’s  
Questionário aplicado nas ETE’s  Itambé, São Miguel e Potira 
 
Dados das ETE’s estudadas 
 

• Nome da ETE: Itambé 
• Endereço: Travessa Santa Cecília, 503 Itambé II – Caucaia-CE 
• Tipo de tratamento utilizado: RALF 
• Número de funcionários contratados: 0 
• Número de funcionários terceirizados: 01 

 
• Nome da ETE: Potira 
• Endereço: Rua Colibri s/n 
• Tipo de tratamento utilizado: RALF 
• Número de funcionários contratados: 0 
• Número de funcionários terceirizados: 01 

 
 

• Nome da ETE: São Miguel 
• Endereço: Rua São Lucas, 269  
• Tipo de tratamento utilizado: RALF 
• Número de funcionários contratados: 0 
• Número de funcionários terceirizados: 01 
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 Itambé Potira São Miguel 

 SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A

01 Qual é o Sistema Primário?          

 a) Gradeamento x   x   x   

 b) Caixa de Areia x   x   x   

 c) Calha Parshall   x   x   x 

 d) Decantadores   x   x   x 

 c) Caixa de Entrada   x   x   x 

02 Qual é o Sistema Secundário?          

 a) Lodos Ativados   x   x   x 

 b) Sistema RALF x   x   x   

 c) Decanto Digestor associado a filtros anaeróbios   x   x   x 

03 Os operadores e/ou auxiliares tiveram algum curso ou 

treinamento específico para operar adequadamente a 

estação? 

x 

   

x 

   

x 

  

04 Existe ocorrência de odores acentuados na ETE? x    x   x  

05 Quanto a disposição final dos resíduos sólidos gerados 

pela ETE, estes são lançados em local adequado e 

licenciado pela SEMACE? 

x 

   

x 

   

x 

  

Continua ....     
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Continuação 

 Itambé Potira São Miguel 

 SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

06 Existe carência de um maior número de leitos para 

estabilização do lodo fresco? 
 x 

       

07 Observa-se a presença de vegetação nos leitos de 

secagem? 

 
x 

  
x 

  
x  

 

08 Existe portão? x   x   x   

09 Caso afirmativo, o mesmo está em condições de impedir 

o acesso de estranhos à área? 
x   x   x   

10 Existe jardim?  x  x   x   

11 O mesmo está sendo cuidado?   x x   x   

12 Existe arborização?  x  x   x   

13 Existe proliferação de mato?  x   x   x  

14 As árvores estão sendo podadas e as folhas caídas 

recolhidas? 
  x x 

  
x 

  

15 Existe calçamento ao redor das edificações? x    x  x   

16 Existe material espalhado pela área?  x   x   x  
 Continua ... 
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Continuação 
 Itambé Potira São Miguel 

 SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

17 Existe animais sendo criados no terreno da área da 
estação? 

 x   x   x  

18 Os poços de sucção das bombas possuem tampas? x   x   x   

19 Existe sistema de iluminação na área?  x  x   x   

20 Utiliza-se para a limpeza das grades um rastelo para 

remover os detritos? 
 x  x   x   

21 Os detritos são dispostos inicialmente em galões 

perfurados até secarem? 
 x   x   x  

22 Os resíduos, dos detritos, já secos são conduzidos até a 

caixa de detritos, colocando-se terra por cima? 
 x   x   x  

23 Quando as caixas de detritos estiverem cheias, são 
esvaziadas por meio de equipamentos? 

 x   x   x  

24 Esses detritos são conduzidos para o aterro municipal? x   x   x   

25 Qual o tipo de esgoto afluente para a ETE?          

 a) Doméstico x   x   x   

 b) Industrial  x   x   x  

 c) Hospitalar  x   x   x  

26 Existe uso do esgoto efluente da ETE?  x   x   x  
Continua...... 
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Continuação 

 Itambé Potira São Miguel 

 SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

27 As instalações físicas e as vias de circulação estão em 

boas condições de uso e manutenção? 
x   x   x   

28 Qual a freqüência de limpeza do gradeamento?          

 a) Diária       x   

 b) Semanal x         

 c) Quinzenal    x      

 d) Mensal          

 e) Bimestral          

29 Há excesso de insetos no local?  x   x   x  

30 Há presença de roedores no local?  x   x   x  

31 Quais os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) 
existentes? 

         

 a) Colete Salva vidas   x   x   x 

 b) Bote inflável   x   x   x 

 c) Bóia   x   x   x 

 d) Corda   x   x   x 

 e) Ventilador insuflador   x   x   x 
Continua ... 
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Continuação ... 
 Itambé Potira São Miguel 

 SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

32 Quais os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
existentes? 

         

 a) Botas de PVC x   x   x   

 b) Botas de PVC até a virilha  x   x   x  

 c) Botina de Couro  x   x   x  

 d) Capacete de Segurança  x   x   x  

 e) Luvas de PVC – curta x   x   x   

 f) Luvas de PVC até o ombro  x   x   x  

 g) Luvas de raspa  x   x   x  

 h) Máscara – vapores orgânicos – VO x   x   x   

 i) Máscaras descartáveis  x   x   x  

 j) Óculos de segurança  x   x   x  

 l) Macacão para saneamento x   x   x   

 m) Jardineira para saneamento  x   x   x  

 n) Calça – bota para saneamento  x   x   x  

 o) Capa para chuva  x   x   x  

 p) Protetor auricular          
Continua...... 
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Continuação 

 

 Itambé Potira São Miguel 

 SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A SIM NÃO N/A 

33 Existe armário para a guarda de roupa?  x   x   x  

34 Existe água potável na ETE? x   x   x   

35 Existe plantação de árvores frutíferas em volta da 

estação? 
 x  x   x   
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