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~ E S t1 M O 

A poluição dos recursos hídricos vem agra 

vando-se a cada ano, em quase 'todos os países, inclusive no 

Brasil. 

Providências vêm sendo tomadas, principal 

mente nas grandes cidades, no sentido de combatê-la. Dentre 

os meios utilizado~ para a proteção da qualidade da _água, de~ 

tacam-se as Estações de Tratamento de Esgotos - ETE.s -. 

Nestas ETEs trabalham diversos profissio 

nais, dentre os quais os operadores. Estes, exercem varia

das atividades,_ geralmente em todas as suas unidades. 

Com o aumento progressivo do número de Es 

tações de Tratamento de Esgotos, a quantidade de operadores, 

anteriormente pouco significativa, tende a se tornar cada vez 

maior no Brasil, e deverá atingir um número considerável, em 

futuro bem próximo. 

Estes trabalhadores, como os de qualquer 

outra atividade industrial, estão expostos a riscos os mais 

variados, os quais são agravados ainda mais, devido à prese!!_ 

ça dos esgotos no local de trabalho. 
. 

Procurou-se, neste trabalho, levantar os 

riscos existentes nas unidades das ETEs pesquisadas, e fazer 

recomendações, no sentido de minimizá-los. 

Aplicou-se, para tal fim, um questionário 

em 11 Estações de Tratamento de Esgotos, levantando-se dados 

relacionados com as condições sanitárias do ambiente de tra 

balho; hábitos higiênicos dos operadores; medidas preventi

·vas, de caráter individual e coletivo, para evitar a ocorrên 

cia de acidentes nas ETEs; atividades do Serviço Especializa 

do em Segurança e em Medicina do Trabalho; e Segurança Patri 

monial nas ETEs. 

Foi feita, ainda, uma avaliação dos 

veis de iluminamento, à noite; ruído; explosividade; e con

centração do gás sulfídrico, em algumas unidades das ETEs in 

cluídas na pesquisa. 
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S O M M A R Y 

The ·pollut;i..on of water resources· has becorne 

worse every year in alrnost every country of the world, including 

Brasil. Among the ·measures takeri to correct it, installation 

of Sewage Treatment Plants, specially in big cities, s~ out. 

Many professionals work at thése Sewage 

Treatment Plants, among these are operators perfonmng â variety 

of activities. 

Wi th the increasing nurrber ·of Sewage T.:reatnent 

Plants installed, the nurnber of operators 1 of little significance 

at the beginning 1 tends to becbme. greater and greater in Brazil 

and it is antecipated that in the near future it will become 

considerable. These workers 1 like those in any other industrial 

activity 1 are exposed to a great variety of risks 1 that in this 

case are increased even more by the existence of sewage at their 

place of work. 

This p·aper intends to survey the existing 

risks in the Sewage Treatment Plants units studied as well as 

to make recommendations that may minimize them. In this sense. 

a questionnaire was applied at eleven Sewage Treatment Plants 1 

collecting data regarding sanitary conditions of the work 

environment 1 higienic habi ts of the workers, preventive rreasures -

individual and collective - to avoid the occurrence of accidents 1 

activities of the Specialized Safety Service mrl ~urMedicine 

and Patrimonial Safety. At tie same time an evaluation was 

carried out to assess the levels of night illumination 1 noise 1 

explosiveness and the concentration of hydrogen sulfide in some 

of the Sewage Treatment Plants units covered in th•is study. 
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1 - INTRODUCAO 

No Brasil, a exemplo de todos os demais países 

que lutam para, através de um rápido processo de desenvolvi 

mente, alcançar a posição já conseguida pelas Nações mais de 

senvolvidas, há uma tendência para que seja agravado, 

vez ma~s, o problema da poluição de suas águas. 

cada 

O desenvolvimento industrial, que vem sendo ve

rificado em diversas cidades brasileiras, provoca o apareci 

mente dos. grandes aglomerados urbanos, COJI!. o deslocarrento das 

populações das áreas rurais, ou pouco densas, para junto das 

concentrações industriais. 

Devido a este fato,_ grandes volumes de água sao 

aduzidos para o abastecimento dessas populações e, consequen 

temente, maiores volumes de esgotos sanitários são. gerados e 

necessitam de destino adequado ~ 1 . 

Como ainda é reduzido o número de Estações de 

Tratamento de Esgotos que operam em todo o Brasil, e irrisó

ria a sua capacidade de tratamento, quando comparada ao volu 

me de esgoto produzido, novas ETEs vêm sendo construídas e 

muitas das existentes estão sendo ampliadas. 

A TABELA 1 mostra, sucintamente, a situação 

de todos os Estados brasileiros, no que se refere ao número 

de ETEs em operaçao e a sua Programação para os anos vindou 

ros.8
-' 

9 
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TABELA 1 - NOMERO DE ETEs EM OPERAÇÃO NO BRASIL E SUA PROGRAMAÇÃO 

COMPANHIA DE SANEAMENTO/ 

ESTADO 

COSAMA -,AMAZONAS 

CDSANPA-PARA 

SANACRE-ACRE 

CAEMA-MARANHÃO 

AGESPISA-PIAU! 

CAGECE-CEARA 

CAERN-R.G. do NORTE 

CAGEPA-PARAIBA 

COMPESA-PERNAMBUCO 

CASAL-ALAGOAS 

OESO-SERGIPE 

EMBASA-BAHIA 

SANEAGD-GDIAS 

SANEMAT-MATO GROSSO 

SANESUL-MATO G. SUL 

CAESB-BRASILIA 

COPASA-MG-MINAS GERAIS 

CESAN-ESPfRITO SANTO 

CEDAE-RIO DE JANEIRO 

SABESP-SÃO PAULO 

SANEPAR-PARANA 

CASAN-STA. CATARINA 

CORSAN-R.G. DO SUL 

N9 DE ETEs.EM OPERAÇÃO 

ATE'AG0/78 ATE AG0/79 

1 

8 

3 

1 

3 

16 

l 

8 

1 

10 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

19 

1 

8 

PROGRAMAÇAO PARA AS 

ETEs. 

1 ETE nova não-compac 
ta (período 1980) 

- (set/79 a dez/80) 

Não há programação 

(set/79 a dez/80) 

l ETE compacta (perío 
do 1980) -

(set/79 a dez/82) 

- (1979/83) 

l4·ETEs-novas-não com-
pactas (set/79 a 
dez/80) 

l ETE compacta 
6 ETEs-novas-não com-

pactas (1979/80) 

- (set/79 a dez/80) 

l ETE compacta 
l ETE-nova-não campa~ 

ta (1979/81) 

- (período 1980) 

2 ETEs-novas-não com
pactas (1979/80) 

Não há programaçao 

3 ETEs compactas(l980) 

l ETE-nova-não compac 
ta(jun/78 a dez/80) 

3 ampliações de ETEs 
(ago/79 a dez/80) 

5 ETEs-novas-não com
pactas (1979/80) 

- (1979/81) 

l ampliação de ETE 
(1978/83) 

Não há programação 

2 ETEs compactas 
24 ETEs-novas-não com

pactas (1979/82) 

2 ETEs compactas 
(1978/80) 

3 ETEs-~ovas-não com
pactas (1979/83) 

FONTE: CATALOGO brasileiro de engenharia sanitária e ambiental. 8 ~ 9 
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Analisando-se a TABELA 1, pode-se constatar que 

foi programada para o período de 1979 a ~983 a construção de 

56 ETEs-novas-não compactas e de 8 ETEs compactas*,. perfazendo 

um total de 64 ETEs a serem construidas até 1983. Está também 

prevista, para o mesmo período, a ampliação de 3 Estaçõe·s de 

Tratamento de Esgotos. 

-
Se verificarmos, ainda, nesta.TABELA, o número 

de ETEs construídas até agosto de 1978, veremos que existiam 

até àquela data apenas 41 ETEs em todo o Brasil. Entretanto, 

até agosto de 1979, já contava o País com um total de 54 ETEs. 

Em 1983, prevê-se, segundo dados desta mesma TA 

BELA, que no Brasil existirão 118 ETEs, significando um cres·ci 

mente de 187,80% em relação ao número existente até agosto de 

1978. 

Há, ainda:, a ser considerado o fato de que, na 

TABELA 1, houve omissão dos dados relativos ao número de ETEs 

em operaçao e da programação para a ampliação ou construção de 

novas ETEs no Estado de são Paulo. 

Sabe-se, entretanto, que, no período citado p~ 

la mesma, estiveram em operação as ETEs de Pinheiros e de Vila 

Leopoldina, as quais continuam em atividade até o presente mo 

mente. 

A ETE do Ipiranga foi reformada em 1978, em pe 

ríodo que nao podemos precisar. 

* ETEs compactas ou Sistemas conjugados de tratamento são sistemas de trata 
mento em que duas ou·mais operações ·-ejou processos unitários são realiza
dos em unidades que compõem uma única estrutura. 2 
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Quanto à construção de ETEs, no ano de 1979 foi 

iniciada a construção das ETEs de Barueri, ABC e Suzano. 
) 

A Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri 

tratará 7 metros cÚbicos por segundo, em 1983; a ETE do ABC 

tratará 6 metros cÚbicos por segundo neste mesmo ano; e a ETE 

de Suzano deverá entrar em funcionamento em 1980, tratando, em 

sua primeira fase, 1,5 metros cÚbicos por segundo. 

g importante que se diga. que a ETE de Barueri 

será a maior Estação de Tratamento de Esgotos do Mundo, pois, 

em sua fase final, superará, em volume de esgotos tratados, a 

ETE de West-Southwes·t, situada na Região Metropolitana de Chi 

cago, a maior do Mundo, atualmente. 5 

No final desta década, e nas próximas que vi-

rao, indubitavelmente, a tendência é de que seja aumentada, 

ainda_ mais, a quantidade. de Estações de Tratamento de Esgotos 

no País. Tal previsão se justifica tendo em vista que, no pe 

ríodo de 1970 a 1980, enquanto a populaç~d total do País cres 

ceu 32,06%, a urbana teve um incremento de 50,15%. 9 Como con 

sequência deste crescimento populacional desenfreado, na área 

urbana, de tendência sempre ascendente com o passar dos tem-

pos, maior será o volume de esgotos a tratar, o que justifica 

tal afirmativa. 

Por analogia, teremos de admitir que o número 

de operadores de ETEs, necessários para operá-las,.deverá cres 

cer bastante. 
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Crescendo ambos, número de ETEs e número de 

operadores de Estações de Tratamento de Esgotos, maior deve 

rã ser a responsabilidade por parte das Companhias de Sanea 

mento brasileiras, no que se relaciona com a segurança de 

seus operadores e das pr6prias ETEs. 

1.1 UNIDADES DAS ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

Será conveniente esclarecer, no texto do pre 

sente trabalho, como se processa o tratamento dos esgo 

tos em uma Estação de Tratamento de Esgotos convencional. 

Para tal, necessário se torna, entretanto, 

delimitar a abrangência dos processos de tratamento de 

esgotos, levados em consideração nesta pesquisa • 

. 
As ETEs pesquisadas tratam os esgotos a 

vel primário ou secundário. ETEs a nível terciário*não 

constaram neste levantamento, porque são raras no Bra-

sil. 

O tratamento a nível primário compreende o 

tratamento preliminar (grades grosseiras,. grades mecani 

zadas e caixas de areia) e as seguintes unidades: decan 

tadores primários, digestores de lodos e leitos de seca 

gero de lodos . 

* Os. -tr:_at_amentos terr:_iáxoios seguem-s-e aos' ;tratamentos preliminares3 
p~m~os e secundàrio~3 com o objetivo de proteger Q corpo rec~ 
tor3 dando--ao efiuer:_te da· ETE um grau mais elevado de depuraçao 
ou uma melhor remoçao de nutrientes3 evitando a proliferação de 
algas no corpo receptor. 3 
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O tratamento a nível secundário constitui-se, 

além das unidades acima citadas, de outras unidades que 

tratam os esgotos biologicamente, ou em tanques de aera

ção de lodos ou em filtros biológicos. Após o tratamento 

biol~gico, o esgoto é encaminhado para·os decantadores se 

cundários. 3 

Existem, ainda, ·unidades auxiliares responsá

veis pelo transporte do esgoto ou lodo, de uma para outra 

unidade da ETE; são as Estações Elevatórias de Esgotos ou 

de Lodo .13 

A Figura 1, a seguir, mostra um fluxograma de 

uma ETE convencional, a nível secundário. 

1.1.1 Grades Grosseiras 

O-emissário, quando chega à Estação de 

Tratamento de Esgotos, não traz para o seu interior 

somente os constituintes principais dos esgotos do

mésticos típicos, ou seja, resíduos de alimentos, fe 

zes, urina, sabões e detergentes! 7 

Nessa massa líquida encontram-se também 

corpos flutuantes, tais como pedaços de madeira, ro 

lhas, latas, materiais plásticos e de borracha, esco 

vas, trapos, animais mortos, folhas e muitos outros 

objetos que a nossa imaginação possa conceber ser 

possível lançar em uma rede de esgotos. 3 

Nem todos estes materiais podem pene-
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trar na Estação de Tr?tamento de Esgotos, pois, al

guns dentre eles são capazes de prejudicar o funcio 

namento das bombas e demais equipamentos. 13 Torna-se 

necessária, então, a sua remoção através de grades 

grosseiras, ·primeiramente, e, posteriormente, por 

meio de grades mecanizadas. 

As grades grosseiras sao consti.tuídas 

por barras metálicas paralelas e ·igualmente espaça

das3, posicionadas perpendicularmente ao movimento 

do fluxo ou ligeiramente inclinadas.22 O espaçamen

to entre as barras depende do tipo de material que 

se deseja reter22 , bem como de sua dimensão. 

O material que fica retido nas grades 

deve ser removido periodicamente, para evitar o re

presamento dos esgotos no canal a montante da caixa 

de chegada •22 -Sua re±.irada é feita com a ajuda de 

um ancinho manual, no caso de materiais leves, ou 

com um guincho móvel, quando os objetos forem muito 

pesados •12 

Os materiais retirados das grades gros

seiras sao colocados dentro de um carrinho de mão e 

encaminhados para um destino final adequado (aterro 

sanitário, incineração ou outro). 

O efluente proveniente da~ grades gros

seiras, destituído dos corpos flutuantes de maiores 

dimensões, ali retidos, é encaminhado para as grades 

mecanizadas. 
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1.1.2 .Grades Mecanizadas 
' 

As_ grades mecanizadas têm a função de 

reter materiais de· menores dimensões que passaram 

pelas grades grosseiras, mas que, devido as suas ca 

racterísticas, podem ser responsáveis pela obstru 

ção de tubulações, de válvulas, de registros, de 

bombas, etc. 

Os papéis, estopas, trapos e detritos 

de cozinha são os resíduos mais comumente retidos 

pel~s. grades mecanizadas. 

A retenção destes e de outros ~ resJ.-

duos, pelas_ grades mecanizadas, assegura um melhor 

aspecto para os decantadores, além de reduzir o vo 

lume de escuma. 3 

A limpeza das grades mecanizadas é fei 

ta por rastelos fixados lateralmente a duas corren 

tes que se alojam nas paredes laterais e que sao mo 

vimentadas por rodas dentadas. 

Ao atingir a parte superior da grade, 

o rastelo inverte a sua posição, descarr~gando o ma 

terial nele retido em recipientes. De preferência, 

são utilizados carrinhos de mão, para facilitar o 

transporte para um destino final adequ~do 

sanitário, incineração ou outro) • 

(aterro 
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O efluente das,grades mecanizadas segue 

seu curso normal 1 passando 1 a seguir 1 pelas . caixas 

de areia. 

1.1~3 Caixas de Ateia 

As caixas de areia, também denominadas 

desarenadores, têm a finalidade de reter a areia e 

demais detritos minerais inertes pesados. existentes 

no esgoto afluente. 

Areias de diversas granulometrias, entu 

lhos, seixos e metais são alguns dos materiais que 

devem ficar retidos no fundo das caixas.de areia, pa 

ra que as bombas sejam protegidas contra abrasão. 

~ importante que se diga, ainda, que 

tais materiais costumam causar entupimentos e obstru· 

çoes internas da ETE, além de se depositarem no fun 

do dos decantadores, digestores e demais unidades, 

reduzindo a sua capacidade útil de tratamento. 3 -' .. 
22 

As caixas de areia têm a forma- de ~s 

estreitos, que se alargam bruscamente com a finalida 

de de reduzir a velocidade do afluente, o que facili 

ta bastante a deposição dos materiais inertes. 

-A limpeza destas caixas e feita periodi 

camente, retirando-se a areia e demais materiais pe 

sados depositados no seu fundo por meios manuais ou 

mecânicos. 
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A limpeza manual.)somente é utilizada em 

pequepas Estações de Tratamento de Esgotos, para nao 

onerar o sistema. Os canais da caixa de areia ,sao 

esvaziados e o operador desce ao fundo da mesma, e, 

com o auxílio de pás·, enxadas ou de outras ferramen 

tas, faz a limpeza de sua base •22 

A limpeza mecanizada é feita por dispo 

sitivos móveis que arrastam a areia e demais mate~ 

riais depositados no fundo do canal, até uma posição 

onde exista um coletor para recebê-los. 

Existem, entretanto, outros tipos de 

equipamentos de limpeza mecanizada, tais como os re 

movedores de areia do tipo rotativo, com pás; siste-

mas de remoção através de correntes ou de parafusos 

helicoidais; sistemas de elevação do material reti-

do, por ar comp~imido (air lift); sistemas de remo

ção, por bombas especiais; e outros. 3"' .. 
22 

Quando a areia, removida das caixas de 

areia, é lavada, poderá ser utilizada em locais onde 

seu aspecto estético permitir. Se houver grande 

quantidade de matéria orgânica a ela agregada, a areia 

deverá ser enterrada, para evitar odores desagradá-

veis na ETE e nos locais escolhidos para destino fi 

nal deste resíduo. Se a areia contiver pouca maté-

ria orgânica a ela misturada, poderá ser utilizada 

em aterros, nos leitos de secagem de lodos, e em ou 

tros locais onde o aspecto estético não tenha muita 

importância.3
"' 

22 

BIBUOTECA 
fWD,DAilf DE SA0DE Púm.ll» 
"""1\IJ'IISmJ.DE DE SAO PAULO 
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O efluente das cai~as de areia tem como 

destinq os decantadores primários. 

1.1.4 Decantadores Primários 

Os decantadores primários sao tanques, 

cuja função é a de remover os sólidos sedimentáveis 

presentes nos esgotos que afluem à ETE. 

Os sólidos sedimentáveis que têm acesso 

aos decantado_res primários, devido aos tratamentos 

preliminares a que foram submetidos os esgotos, pos

suem poucas partículas granulares e ·mui tas flocul·en 

tas. 3 

Os decantadores podem possuir, teorica 

-mente, qualquer forma, mas as mais comuns sao as cir 

culares e retangulares. 

A sua profundidade, por exigência de 

projeto, deve estar compreendida entre 1,50 e 4,50 

metros. 3 ~. 22 

Os decantadores primários, normalmente, 

sao equipados com mecanismos de coleta de lodo e de • 

remoção de escuma. 

Os mecanismos de coleta de lodo captam, 

continuamente, os sólidos depositados no fundo do ·de 

cantador e os arrastam para o poço central de saída 

do lodo. Este poço está interligado a um sistema de 
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recalque que transfere o lodo do ~undo do decantador 

primário ,para o interior dos digestores de lodos .• 12
" 

13 

Existem variados tipos de necanisnos des 

tinados à coleta de lodo·: os raspadores e removedo

res rotativos de lodo, usados em decantadores quadra 

dos ou circulares, que podem ser de acionamento cen 

tral ou de tra.ção periférica; os removedores de cor 

rente submersa, que possuem movimento contínuo, ar

rastando o lodo no sentido contrário ao do escoamen 

to, usados em decantadores retangulares; e os "mono

rakes11, sistemas acionados por mecanismos situados 

fora da água, com movimento de vaivem, também usa

dos em decantadores de forma retangular. 3 

Nem todos os decantadores pri.mários são 

equipados com mecanismos móveis de coleta de lodo. 

Alguns decantadores primários, de pequeno porte, têm 

o seu fundo com inclinação suficiente para deslocar 

o lodo, por gravidade, para o poço de acumulação. 

A seguir, o lodo é retirado deste poço por meio de 

bombas ou por carga hidráulica (sifonamento), sendo, 

então, encaminhado para·os digestores de lodo. 22 

Os mecanismos de remoçao de escuma fa

zem a varredura da superfície do líquido que está 

sendo submetido ao processo de decantação. A escuma 

é arrastada por·braços móveis, para que seja recolhi 

da através de bandejas situadas na superfície dos de 

cantadores. A seguir, a escuma é transferida para 
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poços de escuma, sendo, então, bombe~da para as uni 

dades de di~es tão de lodo. 12
, 

13 

Os decantadores primários, a exemplo 

das demais unidades da ETE; também precisam ser l'im 

pos, frequentemente. As paredes do tanque de decan 

tação, os vertedores e as canaletas devem ser lava 

dos com jatos de água sob pressao. Uma vassoura de 

ve ser também utilizada para remover as impurezas 

acumuladas nestes locais, para que não obstruam os 

vertedores e nao causem aspecto estético indesejá

vel nestes tanques, nem maus odores •. 

Quanto ao l~quido efluente dos decanta 

dores primários, este poderá ter dois destinos dis 

tintos. No caso da ETE ser a nível de . "Tratamento 

Primário", o efluente é encaminhado para o corpo re 

ceptor; e, se g ETE for a nível de "Tratamento Se

cundário", o efluente deverá ser encaminhado para 

uma unidade de tratamento biológico (Filtro Biológi 

co ou Tanque de Aeração de Lodo) • 

1.1.5 Digestores de Lodo 

Os digestores de lodo sao tanques des

tinados a efetuar a decomposição do lodo primário e 

da escuma provenientes dos tanques de decantação pri 

mária. 

Esta decomposição pode ser anaeróbia 

ou aeróbia. 
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1~1.5.1 Digestão anaer6bia 

O lodo fresco e a escuma, ao serem in-

traduzidos no interior dos digestores anaeró-

bios, são misturados à sua massa, por meio de 

agitadores mecânicos, bombas de recirculação de 

lodo ou por outros equipamentos. 

As bactérias anaeróbias, presentes no 

interior dos di gestores·, participam do prece~ 

so de d?-gestão do lodo, fazendo com que as bac 

térias patogênicas sejam destruídas e o lodo 

fresco seja sUbmetido a um processo de redução 

e estabilização, dando formação a líquidos,_ga 

ses e lodo digerido. 

O líquido sobrenadante é encaminhado 

de volta aos decantadores primários; os gases 

são canalizados para os_ gasômetros e para os 

queirnadores de gases, ou, no caso da não exis-

tência de ambos, são lançados para a .atmosfera; 

e o lodo digerido é conduzido para os leitos 

de secagem de lodo. 

Os digestores anaeróbios podem ter vã 

rias formas, sendo as mais comuns a cilíndrica, 

com fundo cônico e altura limitada, e, a ovói-

de, com altura relativamente grande. A sua cú 

pula pode ser fixa, construída com concreto ar 

-mado a prova de rachaduras, fendilhamentos e 

trincas, ou, então, pode ser ~ (flutuante), 

mantendo, no interior do digestor, pressão po 

sitiva. 
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Os digestores anaeróbios, sendo estru-
. . ·' 

turas fechadas, necessitam possuir uma pressão 
I 

interna sempre maior do que a pressão atmosfé-

rica, isto para evitar a entrada de ar no seu 

interior, visto haver possibilidade de forma-

çao de misturas explosivas do ar com os gases 

ali presentes. 3 

Os digestores, eventualmente, precisam 

ser esvaziados e limpos, principalmente quando 

grande quantidade de areia se acumula em seu 

interior, prejudicando a digestão do lodo. 1 

Os digestores de cobertura fixa, para 

serem limpos, necessitam ser preenchidos o má 

ximo possível, para reduzir o volume do gás 

contido em seu interior a um mínimo. 
.. 

Este gas, 

sob pressão, deve ser libertado para a atmosfe 

ra, vagarosamente. Feito isto, abre-se o topo 

da cúpula de gás e todas as demais aberturas 

existentes nos digestores, para facilitar a 

saída dos gases e a observação do interior des 

tas unidades. Ar fresco, ou um gás inerte tal 

como o dióxido de carbono ou nitrogênio, deve 

ser introduzido no digestor, com o objetivo de 

purgar os gases que permaneceram no interior do 

digestor e aqueles que continuaram a ser produ 

zidos •15 Tomadas estas providências, todo o lo 

do deverá ser removido, e as paredes e o piso 

do digestor deverão ser lavados com água sob 

alta pressão, com o objetivo de quebrar os só-

lidos, fazendo-os mais fluidos, facilitando des 

ta forma a sua remoção por meio de bombas! 5 
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·Os digestores de cobertura flvtuante, 

para serem limpos, devem ser submetidos à re 
' 

tirada prévia do líquido sobrenadante, até o 

ponto em que a cobertura flutuante se âpóie 

sobre os suportes ou apoios ; 15 O gás, sob pres 

sao, deve ser deixado escapar, vagarosamente, 

para a atmosfera. A seguir, o procedimento 

deve ser o mesmo·adotado para a limpeza dos 

digestores de cobertura fixa. 

1.1.5.2 Digestio aer6bia 

A digestão aeróbia nao é camurrente a·do 

tada em Estações de Tratamento.de Esgotos con 

vencionais. Entretanto, as unidades de trata 

mento compactas utilizam-se de digestores ae-

róbios, para tratamento do lodo. 

Nas unidades de tratamento compactas, 

inexistem.decantadores primários e digestores 

anaeróbios. Elas dispõem de um conjunto de 

aeração, composto de um tanque de aeração de 

esgoto bruto e de um tanque de aeraçao de ·1o 

do em excess·o, e de um outro conjunto, forma-

do por um decantador que recebe o efluente do 

tanque de aeração de esgoto bruto. 

O lodo sedimentado no decantador é re 

tornado para o tanque de aeração inicial, e o 

excesso é enviado para o tanque de aeração de 

lodo, o qual funciona como um digestor -aero-

bio. 
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Há, também, unidades de tratamento de 

esgotos compactqs, que fazem a aeração do es 

. goto bruto e a decantação em um mesmo conjun

to, ou seja, em uma unidade combinada, e a ·di 

gestão do lodo é feita em um tánque indepen 

dente. 

Outras Estações de Tratamento de Es·go 

tos Compactas englobam, no mesmo a:::>njrmto, qua 

tro câmaras, com as seguintes finalidades 

aeração do esgoto afluente, o qual é mistura

do com o lodo retornado; decantação final, re 

aeração do lodo que retorn? da câmara de de

cantação e se dirige.à de aeração do esgoto 

afluente; e digestão aeróbia. 22 

A limpeza dos digestores aeróbios nao 

apresenta maiores dificuldades porque, sendo 

tanques abertos, os gases ali produzidos são 

liberados para a atmosfera. 

O lodo digerido no interior dos dige~ 

tores aeróbios é encaminhado para os 

de secagem de lodo. 

1.1.6 Leitos de Secagem de Lodo 

leitos 

A função dos leitos de secagem é a de 

receber o lodo proveniente dos digestores, com alto 

grau de umidade, e promover a sua secagem. 

O lodo é descarregado nos leitos de 

sec~gem e fica exposto ao tempo, em camadas de apro 
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ximadamente 0,25 metros, durante vários dias. 

A forma dos leitos de secagem é retan 

gular, e as suas paredes· são de tijolos ou de con

creto. Sua camada drenante é constituída de tijo

los ligeiramente afastados entre si. Nestas juntas 

é colocada areia grossa. O meio filtrante situa-se 

logo abáixo desta camada de t·ijolos, e é constituí 

do por camadas de pedras de granulometrias diferen 

tes. 

Abaixo do meio filtrante existem, a·in 

da, canalizações convenientemente dispostas, de mo 

do a recolher a água de constituição do lodo, que 

percolou através das camadas superiores. 

O lodo, após secado, é retirado com 

ferramentas comuns, normalmente utilizando-se de 

pás, enxadas e picaretas. 

Antes de serem submetidos a uma nova 

carga de lodo digerido, os leitos de secagem devem 

ser limpos, sendo retirados os fragmentos do lodo 

seco e a areia agregada ou revolvida durante a op~ 

ração de retirada do lodo seco. 

As juntas entre os tijolos devem ser 

limpas e os fragmentos de lodo seco, ali presos, "de 

vem ser removidos juntamente com a vegetação germi

nada e desenvolvida nestas juntas. 22 
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O líquido drenado pelo meio filtrante , 

deve retornar aos decantadores primários. Havendo 
i 

dificuldades para a efetuação desta transferência, 

o mesmo terá que ser lançado, juntamente OOOlO efluen 

te final da ETE, no corpo receptor. 

1.1.7 Gasômetros 

A função dos gasômetros é armazenar 

os gases produzidos no interior dos digestores de 

lodo. 

Os gasômetros mais comumente usados 

sao os gasômetros de baixa pressao. Neles, a pres

sao interna é mantida pelo peso próprio da estrutu 

ra flutuante. Esta pressão,_ geralmente varia de 

7,5 a 30,0 centímetros de coluna de água. Sua for-

ma é cilíndrica, sendo estes tanques ronstruídos com 

chapas de aço doce de, pelo menos, 6 milímetros de 

espessura, pintadas com tinta anti-corrosiva. 3 

Os gases armazenados no interior dos 

gasômetros, podem ser utilizados para a produção de 

energia para motores fixos; para acionamento de veí 

culos; nas redes de distribuição de gás doméstico, 

ou em botijões de gás; em fornos industriais; nas 

caldeiras para aquecimento do lodo dos digestores; 

para a secagem de lodos digeridos;.nos incinerado-

res de resíduos; na calefação de edifícios; nos ·1a 

boratórios e cozinhas; na iluminação; e nas ativida 

des bélicas. 3 
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1.1. 8 O,ueimadores de Gás 

Os queimadores de gás têm corno função 

a queima dos gases em excesso, ·produzidos pelos ·di 

. gestores de lodo, os quais não possuem condições de 

ser armazenados pelos_ gasômetros ou ap~itados corno 

qualquer forma de energia produtiva. 

Os queirnadores·de gás sao interl~ga

dos aos digestores de lodo por canalizações, e a 

queima dos gases se processa através de chaminés ·si 

tuadas a alturas variáveis. O processo de queima 

dos_ gases se desenvolve automaticamente, existindo 

no sistema urna chama piloto, permanente, alimentada 

por canalização própria, iniciando a queima dos ·ga 

ses a qualquer instante. 

Nos digestores, a urna pressao pré-es

tabelecida, pouco inferior _à pressão máxima fixada 

para a sua câmara de_ gases, se dá a abertura autorná 

tica da válvula que libera o_ gás para ser encaminha 

do aos queimadores de gás. 3 

1.1~9 Unidades.de Tratamento Biológico 

As unidades de tratamento biológico 

dão início à fase do processo de tratamento dos es 

gotos a nível secundário. Elas se seguem aos decan 

tadores primários, recebendo os seus efluentes lí

quidos e encaminhando-os, após tratados, para um ·de 
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cantador .~ecundário. Os processos normalmente utili 

zados são os filtros biológicos e os lodos ativados. 3 

1.1.9.1 Filtros biológicos · 

A função dos filtros biológicos é oxi

dar (estabilizar) e flocular (aglomerar) a ma 

téria orgânica ainda presente no 

dos decantadores primários. 

efluente 

Os filtros biológicos sao tanques ci

líndricos, cobertos ou não, contendo em seu ·in 

terior uma camada estacionária de pedras, , ou 

de outro material, que sirva de suporte para o 

desenvolvimento.de bactérias, protozoários,fun .. 
gos, a~gas, vermes e outros organismos. O li-

quido previamente decantado percola pelo inte 

rior deste leito filtrante, sendo submetido -a 

açao destes organismos. No fundo do filtro bio 

lógico há·drenos que encaminham este líquido 

para um canal central, de onde·é transferido 

para o decantador secundário. 

A distribuição das águas residuárias 

provenientes dos decantadores primários, sobre 

a superfície dos filtros biol~gicos, é feita 

por meio de bocais ou pulverizadores fixos, uni 

formemente espaçados; por distribuidores rota-

tivos; ou por outros métodos. 

Em algumas ETEs de maior capacidade, o 

efluente dos filtros biológicos é recirculado, 

podendo isto ser feito para o decantador primá 
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rio o.·1 para o próprio filtro. Há ETEs que f~ 

zero a recirculação do efluente do decantador 

secundário para o filtro biológico. 

~ recomendado que os filtros biológi-

cos cobertos sejam ventilados por meios arti-

ficiais. Estes ventiladores podem ser ins·ta 

lados na cúpula. 3 

1.1.9.2 Lodos ativados 

A função do processo dos lodos ativa

dos é idêntica à dos filtros biológicos, ou 

seja, oxidar e flocular a matéria orgânica· 

ainda existente no efluente dos decantadores 

primários. 

o líquido, previamente decantado, 

~gitado .juntamente com um certo volume de lo-

.. 
e 

do biologicamente ativo. Este lodo é mantido 

em suspensão no meio líquido, na presença de 

uma quantidade adequada de oxigênio. 3 

A agitação desta mistura é feita em 

tanques de aeração, geralmente de seção retan 

gular. 

Após a aeraçao da mistura, o efluente 

é encaminhado para o decantador secundário .33 
. . 
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Parte do lodo obtido da decantação se 

cundária retorna aos tanques de aeraçao, e o 

lodo em excesso é recirculado para os ~ecant~ 

dores primários, de onde, após decantado, se 

rá recalcado para os digestores. 3 
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No processo dos lodos ativados, o lodo 

é enriquecido em seu número de bactérias, fun 

gos, protozoários e rotíferos, sendo as bacté 

rias as principais responsáveis pela estabili

zação da matéria orgânica e pela formação dos 

flocos. 

Como existe uma grande demanda de oxi 

gênio no interior destes tanques, para dar con 

dições de vida às bactérias aeróbias, o ar at 

mosférico, ou oxigênio puro, têm que ser intro 

duzidos neste meio. 22 Isto é feito pela açao 

de compressores que insuflam ar no seio da mas 

sa líquida; por aeradores mecânicos superfi

ciais; ou por outros mecanismos de aeração •33 .. 
22 

Os aeradores mecânicos podem ser insta 

lados em tanques com profundidades variando en 

tre 3,5 e 4,5 metros. Entretanto, existem ·ti 

pos especiais para tanques de até 8 metros de 

profundidade. 

Como a operaçao dos tanques de aeraçao 

de lodo requer um controle constante por parte 

do laboratório, amostragens, pelo menos 2 ve

zes ao dia, devem ser feitas e encaminhadas pa 

ra análise •22 

A limpeza dos tanques de aeraçao de ·1o 

do deve ser feita diariamente, através de ja

tos d'água. Suas paredes, os canais de saída 

e os vertedores devem ser limpos com escovas 

de aço e vassouras, para evitar que materiais -

sólidos ali se acumulem, gerando maus odores. 
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1.1.10 Decantadpres Secundários 

A função dos decantadores s·ecundários 

é a de efetuar a sedimentação do lodo contido· no 

efluente das unidades·de tratamento biológico. 

Nos decantadores secundários que se 

seguem aos filtros biológicos, o lodo decantado ·re 

torna para os decantadores primários; sendo, poste 

riormente, recalcado para os digestores. Parte do 

efluente líquido pode ser recirculado para o filtro 

biológico e o restante é enviado diretamente para o 

corpo receptor. 

Nos decantadores secundários, que se 

seguem aos tanques de aeração de lodo, uma parte do 

lodo tem o mesmo destino citado para os filtros bio 

lógicos e a outra retorna aos tanques de aeração de 

lodo. O efluente líquido é lançado no corpo receE 

tor .•. 22 

1.1.11 Unidades de Recalque 

• 
As unidades de recalque sao unidades 

auxiliares que têm como função a transferência dos 

esgotos ou do lodo, de uma unidade para outra. 

Dentre as várias unidades de recalque, 

existentes no interior das ETEs, destacam-se, pela 

~a importância, as elevatórias de esgoto bruto , 
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as quais recebem~ efluente das grades e caixas .de 

areia e o transferem para o canal de alimentação OCB 

decantadores primários; as elevatórias do lodo de

cantado, que transferem o lodo retil::ado do funcb dos 

decantadóres primários para o interior dos tanques 

de digestão de lodo; as elevatórias de homogeneiza

ção~ recirculação e transferência de lodo de um p~ 

ra outro digestor; as elevatórias de lodos 

dos; e outras. 

1."2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO TRABALHO 

ativa-

Tem-se. verificado que, no Brasil, até o pre

sente momento, não há, ainda, um trabalho específico que 

vise à instrução dos operadores de Estações de Tratarnen 

to de Esgotos, no tocante às medidas preventivas que de

vem ser adotadas, no interior de suas unidades de trata

mento, para evitar a ocorrência de acidentes e de doen 

ças profissionais. 

Os projetistas de ETEs, deste País, têm por 

obrigação adotar as recomendações de segurança previstas 

pelo Projeto de Norma P-NB-5 7.0 2 , da Associação Brasil'ei 

ra de Normas Técnicas - ABNT -, que trata da "Elaboração 

de Projetos Hidráulico-Sanitários de Sistemas de Trata

mento de Esgotos Sanitários", o qual, entretanto, pouco 

se refere às precauções que devem ser tomadas no projeto 

de ETEs para a eliminação dos riscos ali presentes. 
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As Normas Re~ulamentadoras do Capítulo V, TÍ 

~ulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho - NRs 

ditadas pela Portaria 3214, de 08 de junho de ·1978 37 , no 

Quadro II da NR 4, o qual fornece a relação de ·ativida 

des, código da atividade principal e o risco correspo~ 

te às mesmas, não citam a atividade de tratamento de es

gotos, não dando condições, portanto, para que se aVcliie, 

com ·base na legislação vigente, o grau de risco a que ·es 

tão expostos os operadores de ETEs. 

O Anexo n9 14 da NR 15 37
, relativo a agentes 

biológicos, que considera as operações em_ galerias e tan 

ques de esgotos como atividades caracterizadas, pela ava 

liação qualitativa, corno sendo de insalubridade de grau 

máximo, em muitas ETEs brasileiras não é levado em consi 

dera.ção, pois vários são os operadores que nao 

este adicional fixado por lei. 

recebem 

Extrema dificuldade também é encontrada no 

Brasil, para a obtenção de dados relacionados a acidentes 

ocorridos no interior de algumas de suas Estações de Tra 

tamento de Esgotos. 

Entretanto, em países tais como os Estados 

Unidos da América, entidades tais como a Water Pollution 

Control Federation - WPCF - e a Arnerican Society of Civil· 

Engineers - ASCE -, publicam, periodicamente, artigos 

científicos relacionados com os problemas de segurança e 

medicina do trabalho existentes no interior das ETEs. 

Exemplos de acidentes ocorridos em ETEs desse País (Ane-
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xo 4) também sao relatados ~or essas publicações, o que 

serve de exemplo para que outros acidentes do mesmo ti 
I 

po sejam evitados através de medidas preventivas. 

Baseados no que foi exposto anteriormente, 

e tendo em vista que as Companhias de Saneamento, até o 

presente momento, não têm dado a devida atenção às ati 

vidades desenvolvidas pelos operadores de ETEs, no que 

se relaciona com a prevenção de a.cidentes e doenças pro 

fissionais, definimos para este trabalho os seguintes 

objetivos: 

- Avaliar, no que se refere à H~giene e Segu 

rança do Trabalho, a situação dos opera·do 

res entrevistados e das próprias ETEs in

cluídas na pesquisa; 

- Mostrar algumas normas e recomendações de 

segurança que devem ser observadas com vis 

tas à prevenção de acidentes em ETEs; 

- Motivar outros profissionais, no sentido 

de levantarem os demais riscos existentes 

no interior das ETEs, dando, portanto, con 

tinuidade a este trabalho. 
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I 

2 - MATERIAL E METODO DE ESTUDO 

Foram escolhidos três Estados brasileiros para 

a efetuação üa pesquisa: são Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

O critério de escolha destes Estados foi basea 

do no fato de neles existirem as principais Estações de Tra·ta 

mente de Esgotos (ETEs) do País, a nível de tratámento primá 

rio e secúndário. 

Também influenciou esta es·colha o fato do pe.:!_ 

quisador ter estagiado nas Companhias de Saneamento de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o que o fez melhor conhe·ce 

dor das suas Estações de Tratamento de Esgotos, quando compa 

radas às demais existentes no País. 

Outros Estados nao foram incluídos na pesquisa 

para nao onerar ainda mais o trabalho, tendo em vista as des 

pesas com transporte e estada. 

No Estado de são Paulo, constam da pesquisa as 

Estações de Tratamento de Esgotos de Pinheiros e Vila Leopol-

dina; no Estado do Rio de Janeiro, as ETEs da Ilha do Governa 

dor, Galeão, Penha, Acari, Maricá e Realengo; e, em Brasília, 

as ETEs da Asa Norte, Asa Sul e de Sobradinho. 

O critério de escolha das ETEs, nestes Esta-

dos, baseou-se na importância que as mesmas representam para 

o tratamento dos esgotos de algumas de suas regiões, e, tam-

bém, no grau e processo de tratamento adotado por cada ETE. 
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Não foram levadas em consideração na pesquisa 

as ETEs que estavam, na ocasião do levantamento, sendo cons 

truídas ou fora de operação. Aquelas que estavam sendo' re

formadas ou ampliadas, mas não paralizaram o tratamento dos 

esgotos, foram incluídas. 

A TABELA 2 mostra as ET~s levantadas, sua ·r~ 

calização, o grau e processo de tratamento adotado pelas rn:es 

mas, sua vazão média tratada, seu número total.de emprega-

dos, seu número de operadores, e o sistema de turnos de tra 

balho de seus operadores. 

Baseados na bibliografia pesquisada e nas vi 

sitas feitas às ETEs, durante o Estágio, foi elaborado um 

Questionário (Anexo 1) • 

Esse Questionário foi confeccionado com o ob 

jetivo de levantar dados.relativos às 11 ETEs pesquisadas, 

sobre as çondições sanitárias do ambiente de trabalho; hábi 

tos higiênicos dos operadores; medidas preventivas, de carác 

ter individual e coletivo, para evitar a ocorrência de aci

dentes; atividades, junto às ETEs, do Serviço Especializado 

em Segurança e em Medicina do Trabalho, das Companhias de Sa 

neamento incluídas na pesquisa; e atividades do Serviço de 

Segurança Patrimonial. 

Após-concluído o Questionário, foi feito um 

pré-teste em uma das Estações de Tratamento de Esgotos. Foi 

escolhida a ETE da Asa Norte, em Brasília, por ser uma ETE 

convencional completa, a nível secundário. 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇAD DAS ETEs LEVANTADAS SEGUNDO A LOCALIZAÇAD. O GRAU DE 

TRATAMENTO. O PROCESSO DE TRATAMENTO, A VAZAO M~OIA TRATADA. O NO 

MERO TOTAL DE EMPREGADOS. O NOMERO DE OPERADORES E O SISTEMA DE 

TURNOS DOS OPERADORES. 1978. 

FONTE: Informações colhidas "in loco" com os Encarregados das ETEs. 
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Não tendo havido dificuldades para a coleta e 

para a tabulação manual dos dados obtidos pela aplicação do 

Questionário, pôde o mesmo ser usado no levantamento de da

dos relativos às demais ETEs incluídas na pesquisa, isto em 

fase posterior. 

Para o preenchimento do Questionário, contou

se com a presença de um operador, ou do encarregado da ETE. 

Sua função junto ao pesquisador era a de informar-lhe o nome 

e a localização de todas as unidades da ETE. 

Todas as unidades foram visitadas, sendo ano

tados, pelo pesquisador, os riscos ali presentes, as medidas 

preventivas utilizadas para minimizá-los ou eliminá-los, e 

todos os demais dados julgados de interesse para a pesquisa. 

A s~guir, o pesquisador entrou erri contato pes 

soal com os operadores das ETEs levantadas. Entrevistou-os, 

com o objetivo principal de conhecer os seus hábitos e méto 

dos de trabalho, e, também, os recursos de que dispõem para 

se prot~gerem dos riscos existentes neste ambiente, fazendo 

as necessárias perguntas e anotando as respectivas respostas. 

Quanto ao critério de escolha dos operadores 

entrevistados, este baseou-se unicamente na ex~gência de que 

as suas funções fossem restritas ao ambiente da ETE. 

As entrevistas foram feitas com os operadores 

presentes no dia programado para a efetuação do levantamen-

to, e, dentre estes, foram submetidos ao inquérito somente 
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_,aqueles que se encontravam, no momento do levantamento, deso 

brigados de alguma função (isto para que não fossem prejudi 

cadas as suas atividades de operação da ETE) • 

Com base no tempo médio gasto por operador, 

quando da efetuação do pré-teste, e, também, no tempo . gasto 

no levantamento_ geral da ETE, nesta mesma ocasião, arbitrou-

se um número máximo de 3 operadores a serem entrevistados, 

por ETE incluída na pesquisa, isto para que não fosse prolon 

gada a permanência do pesquis~dor em cada ETE levantada. 

Houve, entretanto, algumas ETEs .cujo nú1nero 

de operadores, que cumpriam o seu turno de trabalho, era ·in 

ferior a 3, e, por este motivo, 'somente foram entrevistados 

um ou 2 desses profission~is. 

De um total de 143 operadores, pertencentes 

às 11 ETEs levantadas, for·am entrevistados 28. 

A TABELA 3 mostra as ETEs levantadas, o núme 

ro de operadores de cada ETE e o número de operadores entre 

vistados por ETE. 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇAD DAS ETEs PESQUISADAS, SEGUNDO O NOMERD DE OPERA 
DORES E O NOMERD DE DPERADDRES ENTREVISTADOS POR ETE, 1978~ 

NOME DA ETE 

Asa-Norte 
Asa-Sul 
Sobradinho 
Ilha do Governador 
Galeão 
Penha 
Acari 
Maricá 
Realengo 
Vila Leopoldina 
Pinheiros 

N9 DE OPERADORES 

10 
13 

9 
16 

6 
12 
11 

3 
6 

30 
27 

BIBLIOTECA 
---- - .. - ... ne a.a(tn~ PllaLm 

N9 DE OPERADORES 
ENTREVISTADOS 

3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
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A medida que a pesquisa se foi desenvolvendo, 

decidiu-se anexar ao trabalho dados relativos aos acidentes 

ocorridos nas ETEs brasilei·ras ·(Anexo 5) , para serem compara 

dos àqueles citados pela bibli~grafia referenciada (Anexo 4). 

A coleta desses· dados foi feita junto ao Ser 

viço Especializado em Segurança e em Medicina do Tr?balho 

SESMT - das Companhias de Saneamento, às quais pertencem as 

ETEs pesquisadas. 

Foram selecionadas, dentre todas as fichas de 

Registro de Acidentes do Trabalho - RAT - existentes no 

SESMT -, aquelas que se ·referiam a acidentes do trabalho ooor 

ridos no interior das ETEs incluídas na pesquisa: na CEDAE, 

foram analisados os RAT de 'janeiro/77 a julho/80, inclusive; 

na CAESB, os RAT de janeirb/78 a setembro/80, inclusive; e, 

na SABESP, os RAT de 'janeiro/79 a agosto/80, inclusive. 

Estes períodos dive~giram, entre as Companhias 

de Saneamento, devido ao fato de os Chefes do Serviço Espe

cializado em Segurança e em Medicina do Trabalho somente au 

torizarem o fornecimento de dados, para análise, correspon

dentes à sua_ gestão. 

Um formulário próprio foi utilizado para a co 

leta dessas informaÇÕes (Anexo 2) . 

Com o objetivo de incluir no trabalho dados 

técnicos de interesse para a pesquisa, foram feitas algumas 

medições no ambiente das Estações de Tratamento de E~gotos. 



35 

Foram coletados dados sobre os níve:~ de ilurni 

namento, de ruído, de explosividade, e de concentração do gás 

sulfídrico em algumas unidades das ETEs, onde estas determina 

ções se 'jus-tificavam. 

Um Formulário próprio foi usado para o regis-

tro de tais informações (Anexo 3) • 

As medições foram efetuadas pelo pes·quisador, 

juntamente com um Supervisor de S~gurança da Companhia de Sa 

neamerito. 

Para uma melhor identificação do local onde se 

realizavam as medições, existia sempre ·presente. um 'operador 

da ETE. 

guintes: 

Os aparelhos usados na pesquisa foram os se-

- Luxímetro, · modelo n9 8J:lr140Y9 da Ceneral Eletric; 

- Sound Levei Meter, modelo 1565-A da General 

Ra.dio Company; 

- Explosimeter-combustible gas indicador, mode 

lo 2A da MSA-Mine Safety Appliances Company; 

- Multi-Gás-Detect-or, da Dr~ger-Lubeca e tubos 

de hydrogen sulfide 1/c específicos para me 

dições de 1 a 20 ppm, com validade prevista 

até março de 1982. 
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I 

3 - RGSULTADOS E COMENTARIOS 

Os res·ul tados e comentários, a seguir, dizem 

respeito à apuração dos ques-tionários aplicados e às medi

ções feitas no ambiente das Estações de Tratamento de Esgo 

tos levantadas. 

3.1 CONDIÇOES SANITÁRIAS DO AMBIENTE DE TRABALHO 

A TABELA 4 apresenta os resultados do leva~ 

tamento relativo às condições sanitárias do ambiente de 

trabalho de 11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 4 - CONDIÇÕES SANITARIAS DO AMBIENTE DE TRABALHO EM 

11 ETEs PESQUISADAS. 1978. 

CONDIÇÕES SANITARIAS DO SIM NÃO TOTAL 
AMBIENTE DE TRABALHO N9 % N9 % . N9 % 

Agua potável para os operadores 11 100,00 11 100,00 

Instalações sanitárias completas 11 100,00 11 100,00 

Auxiliares da higiene corporal 

Sabão 8 72.73 3 27.27 11 100,00 

Desinfetante 5 45.45 6 54,55 11 100,00 

Agua quente 5 45,45 6 54,55 11 100,00 

Toalhas individuais 5 45.-45 6 54,55 11 100,00 

Armários individuais para uso 

dos operadores 10 90,91 1 9,09 11 100,00 
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' 3.1.1. Água Potivel 

Todas as Estações de Tratamento de Es

gotos pesquisadas possuiam água encanada, provenien

te dos sistema de abastecimento pÚblico local (TABE

LA 4) • 

Logicamente, esta água é tratada, sen 

do fornecida aos consumidores em condições de potabi 

lidade. 

De um modo. geral, as ETEs possuiam fil 

tros ou bebedouros, dos quais os operadores se ser 

viam para beber. ~gua. 

Entretanto, é importante que se diga 

que nos baseamos no fato apenas de confiarmos na qua 

lidade do fornecimento pÚblico de água-às ETEs. Não 

tivemos condições <;le analisar a sua qualidade bacte..., 

riológica e a possibilidade de contaminação da mesma 

. por conexões cruzadas com o esgoto. 

Torna-se necessário, portanto, fazer 

uma análise da água dos filtros e bebedouros existen 

tes nestas 11 ETEs, para que se possa afirmar, com 

segurança, se a NR 2437
, no seu ítem 24.6 .1. está sen 

do cumprida, pois a mesma diz que "em todos os lo

cais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhado 

res, água potável, em condições higiênicas ••. " 
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.~.1.2 Instalações Sanitirias 

Todas as Estações de Tratamento de Es 

gotos submetidas à pesquisa possuiam, nos seus ba-

nheiros, vasos sanitários, lavatórios e chuveiros 

(TABELA 4) • 

A existência de locais que possibili

tem um perfeito asseio corporal aos operadores de 

ETEs, os incentiva para a manutenção dos bons hâbi-

tos de higiene pessoal.~ Para que tal aconteça -e 

necessário, todavia, que haja bastante água disponí 

vel em todos os aparelhos sanitários. 31 

Muito embora em nenhuma das ETEs le-

vantadas se tenha verificado uma maior preocupaçao 

com o perigo de ·contaminação dos registros das tor-

neiras, deveria ser uma exigência de projeto a ins

talação de .válvulas .operadas com os pés, nos vasos 

sanitários e ·levatórios! 6 

Foi observado ainda, em uma das ETEs 

levantadas, que inexistiam portas e paredes ou qual 

quer outro tipo de divisória entre 3 vasos sanitá-

rios de um mesmo banheiro. Isto denota uma desobe 

diência à NR 24 37
, no seu ítem 24.1.26.d, a qual diz 

que os gabinetes sanitários deverão. "ser dotados de 

portas independentes, providas de fecho que impeçam 

o devassamente". 
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3.~.3 Higiene Corporal 

Além da necessidade de existência de 

lavatórios e chuveiros em quantidade suficiente pa 

ra atender aos operaõores e demais funcionários da 

ETE, é importante que ali estejam disponíveis, t·am 

bém, alguns produtos, tais como sabão e desinfetan 

tes, e água quente e toalhas individuais, para auxi 

liarem-nos na manutenção de uma perfeita higiene cor 

poral. 

3.1.3.1 Sabão 

Foi observado, na pesquisa, que 3 

(27,27%) ETEs não dispunham de sabão, nas ins 

talações sanitárias, para ser usado na lava-

gem das mãos e na higiene geral do corpo (TA-

BELA 4) • 

Nas ETEs em que foi encontrado este 

utensílio de limpeza, nos banheiros, nem sem 

pre o mesmo existia na forma líquida, o que 

é desejável, para evitar a contaminação do sa 

bão. 

Onde havia sabão líquido, este -na o 

era fornecido através do acionamento de um pe 

dal, havendo ainda o risco de contaminação ·~ 

te sabão. 

3.1.3.2 Desinfetante 

Nas 11 ETEs levantadas, 6 (54,55%) nao 
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\possuiarn desinfetantes nas instalações sanitá 

rias (TABELA 4) . 

O uso de soluções desinfetantes é acon 

selhável, após o trabalho, para a prote~ das 

mãos dos operadores, principalmente depois de 

terem manuseado ferramentas ou equipamentos 

dentro de al guroa unidade da ETE •19 

· 3 .1. 3·. 3. Água quente 

Dentre as 11 ETEs levantadas, 6 (54,55%) 

não possuiarn água quente nas instalações sani 

tárias (TABELA 4) • 

A ~gua quente 'é muito mais eficiente 

do que a água fria, quando se trata da remo

ção de sujidades e de_ gorduras, e, por este 

motivo, não poderia deixar de existir nos la 

vatórios e chuvei.ros das ETEs. 

Além disso, a existência de água quen 

te, principalmente nos chuveiros, é um incen

tivo para que os .. operadores tomem banho após 

o trabalho. 

Quando usada em conjunto com o sabão 

e um desinfetante, a água quente é um ótimo 

auxiliar para evitar infecções em cortes e 

arranhões. 31 

3.1.3.4 Toalhas 

Nas 11 ETEs levantadas, 6 (54,55%) nao 

forneciam toalhas individuais, para uso dos 

operadores (TABELA 4) • 
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As instalações sanitárias destas ETEs 

também nao possuíam toalhas descarj:.áveis de 

papel. 

Nestas ETEs ficava, portanto, a crité 

rio de cada operador, possuir Uma. toalha de 

sua propriedade, ou, então, utilizar-se de 

uma coletiva. Isto, entretanto, está em desa 

cordo com a NR 24 37
, em seu ítem 24.1.9 que 

diz: "o lavatório deverá ser provido de ma·te 

rial para a limpeza, enxugo ou secagem das 

mãos, proibindo-se o uso de toalhas roletivas". 

3.1.4 Armários Individuais 

No levãntamento efetuado, foi verifi

cada a ausência de armários individuais, para uso 

dos operadores, em 1 (9, 09%) ETE, (TABELA 4) • 

Portanto, nesta ETE, nao es.tá sendo 

cumprido o disposto na NR 24 37
, no seu ítem 24.2.1., 

o qual diz que·"em todos os estabelecimentos indus 

triais e naqueles em que a atividade exija troca de 

roupas, ou seja imposto o uso de uniforme ou guaE 

da-pó, haverá local apropriado para vestiário dota

do de armários individuais, ••.. " 

Os armários individuais são importa~ 

tes para que os operadores possam separar as 

roupas das de seus colegas de trabalho. 

suas 
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Em algumas ETEs, verif\cou-se, ainda, 

que ficava ~ critério do operador fazer ou não a di 

visória interna no seu armário. Estas divisórias sao 

igualmente importantes para que ·eles possam ter con 

dições de separar as roupas·de uso comum das de tra 

balho. 30 

A necessidade de divisão destes armá-

rios é estabelecida pela NR 24 37
, no seu.ítem 24.2.11., 

o qual diz que. "nas atividades e ·operações insalu-

bres, bem como nas atividades incompatíveis com o 

asseio ~orporal, que ·exponh~m os ernpreg?dos a poei-

ras e produtos_ graxos e oleosos os armários ser ao 

de compart·imentos duplos". 

3.2 HÁBITOS HIGIENICOS DOS OPERADORES DAS ETEs 

A TABELA 5 apresenta os resultados do levan 

tamento relativo aos hábitos higiênicos dos operadores 

de 11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 5 - HABITOS HIGI~NICOS DOS OPERADORES DE 11 ETEs PESQUISADAS, 1978 

HABITDS HIGI~NICOS SIM NÃO TOTAL 
DOS OPERADORES N'i' % N'i' % N'i' % 

Lavagem das mãos 28 100,00 28 100,00 

Banho apos o trabalho. na ETE 27 96,43 1 3,57 28 100,00 

Troca diária da roupa de 
trabalho 11 39,29 17 60.71 28 100,00 
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3.2.1 Lavagem das Mãos 

Todos os 28 operadores entrevistados 

alegaram que lavavam as mãos, durante os interva

los entre uma operação e outra, e, principalmente, 

antes de comerem no ambiente de ·trabalho (TABElA 5) • 

Esta atitude tomada pelos operadores 

é consequência, obviamente, do reconhecimento uni 

versa! da existência de microorganismos patogêni

cos nos esgotos, e, ainda, devido ao aspecto esté

tico das .fer.ra.mentas.e equipamentos que manipulam, 

frequentemente. 

3.2.2 Banho Após o Trabalho 

Dentre os 28 operadores .entrevista

dos, 1 (3,57%) .informou que, após o trabalho, nao 

tomava banho na ETE, mas sim, em casa. (TABELA 5). 

- Mesmo que nao haja um contacto· dire

to do operador com os esgotos, contaminações espo 

rádicas ocorrem por respingos de esgoto, principal 

mente nas proxim±dades dos tanques de aeração de 

lodo e dos filtros biológicos; ao serem manuseados 

ferramentas, registros e outros equipamentos; ao 

segurarem nos .. corrimãos das escadas e· passarelas; 

e em outros locais da ETE. 

o banho·após o trabalho, na ETE, re 

duz bastante o risco do operador transportar em 
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seu corpo, para o lar, bactérias patogêni~?s, vírus, 

ovos de parasi·tas intestinais e outros organismos in 

desej.áveis, que podem comprometer a saúde.· de seus ·f a 

miliares, principalmente das crianças. 

Além disso, no percurso do trabalho 

até o seu lar, este ·operador pode,· também, colocar 

em risco a saúde da população, pois frequenta bares, 

lanchonetes, padarias, supermercados e outros locais 

pÚblicos. 

3.2.3 Troca de Roupa 

Dos 28 operadores entrevistados, 17 

(60,71%} disseram que n~o trocavam a roupa de traba 

lho, após cada turno (TABELA 5} • 

Gs motivos alegados para tal procedi

mento foram a existência de apenas uma muda de roupa 

e a falta de um local apropriado para lavá-las, na 

ETE. 

Alguns desses operadores info~am que 

~ lavavam as. roupas em casa, semanalmente, e ... o:qt;J;Q$.. 

que somente as lavavam quando as julgavam sujas. 

A falta .. de uniformes para vários opera 

dores e a existência de operadores com uniformes em 

precário estado de conservação, também foram notadas 

neste levantamento. 
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3. 3 MEDIDAS PREVENTIVAS. DE CARÁTER INDIVIDUAL, P.4-RA EV.!_ 

TAR A OCORRENCIA DE ACIDENTES NAS ETEs 

A TABELA 6 mostra o resultado do levantamen 

to relativo às medidas preventivas, de caráter llXüvidual, 

para evitar a ocorrência de acidentes nas 11 ETEs pesqui-

sadas. 

TABELA 6 - ~EDIDAS PREVENTIVAS, DE CARATER INDIVIDUAL. PARA EVITAR A OCOR 

RENCIA DE ACIDENTES. EM 11 ETEs PESQUISADAS. 1978. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SIM NÃO TOTAL 
CARATER INDIVIDUAL. .N9. ~ . o Ng % N9 % . . .... . ... 

Cinturão de segurança 5 17.86 23 82.14 28 100,00 

Máscaras contra gases 7 25.00 21 75,00 28 100.00 

Coletes salva-vidas 28 100,00 28 100,00 

Botas 12 42,86 16 57.14 28 100,00 

Luvas 9 32,14 19 67.86 28 100,00 

Ferramentas anti-faísca 4 14.29 24 85,71 28 100,00 

Avaliação dos gases no 
ambiente de trabalho 3 10.71 25 89,29 28 100.00 

Ventilação de locais 
confinados 8 28,57 20 71.43 28 100.00 

Lâmpadas e lanternas a 
prova de explosão l 3,57 27 96,43 28 100,00 

Trabalho em grupo 17 60,71 11 39,29 28 100.00 

Inspeções nas canalizações 
de gás 8 53,33 7 46,67 15 100,00 
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3.3.1 Cinturão de Segurança 

Dentre ·os 28 operadores entrevistados, 

23 (82,14%) al~garam não reconhecerem a necessidade 

do uso do cinturão de s~gurança para a efetuação de 

suas tarefas na Estação de Tratamento de Esg:::>tos (TA 

BELA 6) • 

O uso. dos cinturões de segurança na ETE 

é ·recomendado principalmente para serviços realiza 

dos no interior dos.tanques de digestão de lodo, e 

em locais onde haja risco de queda de alturas. 

Em outros locais confinados, onde haja 

dificuldade de ·entrada e sa!da dos operadores, estes 

EPis também se fazem necessários, pois sempre existe 

a possibilidade de que o ar ambiente esteja contami 

nado, e, ainda, de que o trabalhador se acidente e 

nao tenha condições de retornar sem a ajuda do cintu 

rao de s~gurança.16 

O cinturão de segurança deve prender o 

trabalhador em torno do tórax, mantendo~o aprumado 

em.caso-de.~.indisposição sÚbita, para que ele possa. 

ser retirado através de pequenas aberturas! 9 

3.3.2 Máscaras Contra Gases 

Dos 28 operadores entrevistados, 21 

(75·,00%) informaram que não achavam necessário o uso 
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de máscaras contra gases, em quaisquer unidades da 

ETE (TABELA 6) . 

· Notou-se ·nestes operadores um quase 

que completo desconhecimento do risco de existên

cia, em locais confinados, de concentrações peri·go 

sas de_ gases tóxicos e nocivos à saúde e/ou de ·de 

ficiência de oxigênio. 

Nos serviços realizados no interior 

dos digestores de lodo, de ·poços de visita, ou de 

outros locais suspeitos, os operadores devem es

tar munidos de protetores respiratórios, para uso 

imediato em caso de emergência. 

Contudo,. é importante que se diga 

que nem todas as máscaras são adequadas para deter 

minados ambientes e para determinadas condições. 

As máscaras de "filtro de canistrel 

sao inúteis para a proteção do trabalhador em um 

ambiente que apresente deficiência de oxi~o, por 

que o canistrel somente remove as impurezas do ar, 

nao fornecendo oxigênio ao usuário. 26
-' '+O 

Sempre que houver necessidade do uso 

de aparelhos autônomos, os aparelhos autônomos a 

ar comprimido devem ser usados em lugar dos apare

lhos autônomos de respiração de oxigênio, em todas 

as unidades onde materiais combustíveis, tais como 

óleos, graxas ou vapores de gasolina, possam estar 

presentes. 
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O motivo desta p:ç-ecauçao é o risco do 

oxigênio puro, em alta pressao, ao entrar em contac 

to com estas substâncias, poder causar incêndios ou 

explosões·. 16 ·' ·44 .. · 

As máscaras ligadas a mangeiras (com 

ou sem insuflação de ·ar) são EPis recomendados para 

ambientes de trabalho contendo alta·concentração de 

gases e/ou mn baixO conteúdo de oxigênio. 

O ar limpo de uma fonte externa é for 

necido, através· de mangueiras, para uma máscara. O 

trabalhador que a usa, fica completamente protegido 

contra a inalação de_ ·gases e 'vapores existentes no 

interior da unidade em que es.ti ver trabalhando •16 

· 3.3.3 Coletes Salva-Vidas 

Nenhrim dos operadores entrevistados 

utilizava-se de coletes salva-vidas para trabalhar 

nas proximidades dos decantadores, dos tanques de 

aeração de lodo, ou de quaisquer outras unidades da 

ETE onde haja risco de afogamento (TABELA 6) • 

Seria recomendável que os Administra

dores das ETEs providenciassem a colocação de cole 

tes salva-vidas, nas proximidades destas unidades, 

para serem usados pelos operadores toda vez que fo~ 

sem a estes locais, com o objetivo de oolebllEm amos 

tras ou para operaçoes de rotina •1 0 
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3.3.4 Botas 

Na ocasião do levantamento,dos 28 ope-

radares entrevistados,· 16 (57,14%) estavam 

dos de botas de qualquer tipo (TABELA 6) • 

desprovi 

Alguns 

estavam calçando sapatos comuns, mas existiam opera

dores'trabalhandO com tamancos, sandálias de dedo, 

chinelos, e até descalços. 

A NR 63 7 . . ... t 6 1 3 3 , no seu 1 em • • • , diz 

que "os empregados deverão trabalhar calçados, proi

bindo-se o uso de ·tamancos e sandálias". O sub-ítem 

a deste ·mesmo ítem diz que, para a eliminação de ris 

cos de ·trabalhos realizados em lugares demasiadamen-

te úmidos, lamacentos o~ encharcados, devem ser usa 

das botas impermeáveis de PVC. 

3·. 3. 5 Luvas 

Dos 28 operadores entrevistados, 19 

(67,86%) nao usavam luvas no trabalho (TABELA 6). 

~ necessário que os operadores usem 

luvas, para protegerem as suas mãos contra objetos 

cortantes ou perfurantes que são retirados frequente 

mente dos esgotos. 

As luvas de borracha são recomendadas, 

principalmente para a retirada de resíduos das bar

ras das grades· 30
, e para manuseio de ferramentas con 
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taminadas pelos e~gotos. 19 Elas minimizam a exposi

ção das maos a materiais infecciosos, quando o manu 
} 

seio do e~goto ou lodo se faz neces'sário.16
" 

40 

3.3.6 Ferramentas Anti-Faísca 

Dentre os 28 operadores entrevistados, 

24 (85,71%) disseram-que ·desconheciam a necessidade 

do uso de ferr·amentas anti-faísca, em quaisquer uni 

dades da ETE (TABELA 6) • 

O ítem 6. 7.6 .12 do P-NB-570 ·2 diz que 

"precauções especiais deverão ser tomadas para preve 

nir a asfixia dos operadores ou explosão das instala 

çoes, devendo,o memorial conter recomendações de ma 

nuterição somente por meio de ferramentas . "brancas", 

que não emi~am fagulhas, quando se chocam contra su 

_perfícies s6lidas". 

Esta medida de prevençao de acidentes, 

recomendada pelo.P-NB-570, se justifica no interior 

de locais confinados da ETE, devido à possibilidade 

de existência de_ gases inflamáveis ou explosivos, 

quando, então, ferramentas anti-faísca 29 ~ 36
, . feitas 

de ligas metálicas de cobre-berilo* são necessárias. 

Seu uso se justifica mais ainda nos trabalhos reali

zados no interior dos tanques de digestão de lodo ~ 

cialmente vazios.15
" 

16
" 

19 

* K.LEEC, L.R.W. V. Gases o vapores nocivos y defiaiencias de 
oxigeno en alaantarillas y plantas de tratamiento de 
aguas negras. p. 4-6 ·raópia xerox). 
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3.3.7 Avaliação dos Gases no Ambiente de Trabalho 

Dos 28 operadores entrevistados, 25 

(89 ;29%) informaram que des·conheciam a existência 

de meios para a identificação de gases tóxicos e 

nocivos à saúde,· de ·deficiência de oxigênio e de 

gases inflamáveis ou eXplosivos na ETE (TABELA 6). 

O gás do esgoto é consti.tuído por 

uma mistura de.gases, contendo altas porcentagens 

de dióxido de carbono, variadas quantidades de me 

tano, hidr~gêni9 e. gás sulfÍdri~, e baixas porcen

tagens de oxigênio. 

o .. gás do lodo contém, principalmen

te, metano e dióxido de carbono, com pequenas quan 

tidades de hidr~gênio, nitrogênio;. gás sulfíd:tico 

e oxigênio, podendo,_ocasionalmente, nele existi

rem traços de monóxido de carbono. 

Os_ gases combustíveis, principalmen 

te o metano, geralmente constituem de 65 a 80% do 

volume total do. gás do lodo e os gases incombustí 

vei.s, principalmente o dióxido de carbono, de. 20 a 

Na operaçao de ETEs, o maior perigo 

relacionado com a presença de gases e vapores noci 

vos, e deficiência de oxigênio é encontrado no in 

terior dos tanques cobertos, onde a matéria orgâni 
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ca é decomposta, especialmente nos tanques de dige~ 

tão de lodo. são identicamente perigosas as salas 
I 

onde ·se 'localizam as ·canalizações de gás 4o lodo, 

as salas de bOmbeamento de lodo subterrâneas e os 

gasômetros • 16 

Corno há sempre a possibilidade de e~ 

têricia de gases inflamáveis, eXplosivos, tóxicos, 

ou, ainda, de urna deficiência de oxigênio em locais 

confinados, estes ambientes devem ser consi!derados 

perigosos, até que se prove o contrário. Isto só 

poderá ser constatado através de ·medições, as quais 

sanarao as possíveis dúvidas sobre a qualidade do 

ar ambiente •26
". 

29
". 

34 

Entretanto, para que se possa efetuar 

as medições no ambiente da ETE, é necessário que se 

conheÇa, p_rimeiramente,· as características dos ga-

ses comumente encontrados nas Estações de Tratamen 

to de Esgotos. 

Na TABELA 7 sao mostradas as carac-

terísticas de alguns gases existentes nas ETEs. 

Além dos gases citados na TABELA 7, 

outros gases e vapores podem, também, estar presen

tes no interior das ETEs,.como consequência do lan 

çarnento de resíduos industriais e comerciais clan

destinos, nas redes de esgotos domésticos. 



TABELA 7 - PROPRIEDADES, DENSIDADE E EFEITOS FISIOLOGICOS DE ALGUNS GASES COMUMENTE ENCONTRADOS NAS ETEs 

GAS 

Dióxido de 
Carbono (C02J 

Hidrogênio 
(H2) 

Gás Sulfídrico 
(H

2
SJ 

Metano 
(CH

4
) 

Nitrogênio 
(N2) 

Gás do Lodo 

PROPRIEDADES 

Incolor - Inodoro 
Não inflamável 

Incolor - Inodoro 
Inflamável 

Incolor - Inflamável 
Odor de ovo podre em peque 
nas concentrações. Exposi~ 
ções durante 2 a 15 minu
tos a 0,01% por volume de 
ar, impedem o senso de 
odor. Odor não evidente a 
altas concentrações. 

Incolor - Inodoro 
Inflamável 

Incolor 
Não inflamável 

Incolor - Inodoro 
Mantém a combustão 

Pode ser praticamente 
inodoro e incolor 

DENSIDADE DE VAPOR 

1,53 (Localiza-se no fundo 
das estruturas) 

' 0,07 (Localiza-se no topo 
das estruturas) 

1,19 (Localiza-se perto. do 
fundo das estruturas) 

0,55 (Localiza-se no topo 
das estruturas) 

0,97 (Localiza-se perto do 
topo, mas pode ser 
encontrado perto do 
fundo) 

1,11 (Localização variável, 
a diferentes níveis) 

Variável (localiza-se per
to do topo da estrutura) 

EFEITO FISIOLOGICO 

Asfixiante 
(Atua sobre os nervos respiratórios) 

Asfixiante simples 
(Atua mecanicamente. privando os tecidos de oxigênio) 

Irritante e tóxico 
(Morte em poucos ~inutos a concentração de 0,2% por volume de 
ar. Exposições de .0,07 a 0,1% por volume de ar, causam envena 
menta agudo, rapidamente. 
Atua sobre o centro respiratório, causando a sua paralisia. 

Asfixiante simple~ 
(Atua mecanicamente, privando os tecidos de oxigênio) 

Asfixiante simples 
Fisiologicamente inerte. 

O ar nor~al cont~m 21,93% de oxigênio por volume de ar. O ho
mem pode tolerar até 12%. 
Mínimo seguro para 8 horas de exposição: 14 a 16% 
Abaixo de 10% é perigoso para a vida. 
Abaixo de 5 a 7%, provavelmente é fatal. 

Asfixiante simples 

ADAPTADO DO: FEDERATION DF SEWAGE ANO INDUSTRIAL WASTES ASSOCIATION 16 
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Solventes, em situações de emergência, 

ou por descuido, podem ser lançados pelas indústrias 

nas redes· de ·es·gotos, e ·atingir. a ETE. Isto poderá 

colocar em risco a saúde e segurança dos operadores, 

pois os solventes· podem contribuir para a formação 

de uma·. mistura eJéplosi va em um local enclausurado da 

ETE, além de serem .tóxicos. ou venenosos, quando ina 

lados • 16 

Vazamentos em tanques· subterrâneos, :t:er 

tencentes a postos de_ ·gasolina, podem ter acesso_ -as 

redes·- de e~gotos sanitários; e., posteriorment-e, às 

diversas unidades das Estações de Tratamento de E~go 

tos. 

Os vapores de_ gasolina, quando em lo-

cais enclausurados, produzem efeitos anestésicos, se 

inalados. 

Curtas exposições a concentrações va-

riando entre 1; 1 e -2,-2% por volume de ar são perigo 

sas, e a morte sobrevém a uma concentração de 2,4% 

por volume de ar. 

Os vapores de_ gasolina sao altamente 

inflamáveis, e como a sua densidade varia entre .3 e 

4, eles são encontrados no fundo dos espaços enclau-

surados, somente sendo expulsos do ambiente se hou

ver uma ventilação eficierite. 16 

Conhecidas as principais · propriedades 
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dos_ gases e vapores comumente encontrados nas ETEs, 
. . 

importante torna-se, então, indicar, de forma sucin 

ta, os equipamentos que podem ser utilizados para 

detectar as suas presenças. 

A TABELA 8 mostra estes eqU:ipa:rrentos. 

TABELA 8 - EQUIPAMENTOS QUE PODEM SER USADOS. PARA OETEÇAD 

DE ALGUNS GASES COMUMENTE ENCONTRADOS NAS ETEs. 

GÁS OU VAPOR. 

Gás sulfídrico 

Metano 

Dióxido-de carbono 

Nitrogênio 

Oxigênio 

Hidrogênio 

Gás do lodo 

EQUIPAMENTOS 

Papel impregnado de acetato de chumbo 

Ampolas de gás sulfÍdrico 

Detector de gás sulfídrico 

Indicador de gas combustível 

Indicador de deficiência de oxigênio 

Alarme contra metano 

Indicador de deficiência de oxigênio 

Indicador de deficiência de oxigênio 

Indicador de deficiência de oxigênio 

Indicador de gas combustível 

Indicador de deficiência de oxigênio 

Indicador de gas combustível 

Indicador de deficiência de oxigênio 

Alarme contra metano 

ADAPTADO DO: FEDERATION DF SEWAGE ANO INDUSTRIAL WASTES ASSOCIATION 16 
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3.3.8 Ventilaçio de Locais Confinados 

Dentre 0s 28 eperadores entrevistádos, 20 

(71,43%)· informaram que não sabiam da ·importância da 

ventilação de ·locais confinados para expulsão dos ga 

ses ali presentes (TABELA 6) . 

Como a produção de gases no interior 

das diversas unidades da ETE é contínua, devido à de 

composição da matéria orgânica, nas estruturas confi 

nadas, principalmente, é necessária a existência de 

ventilação, natural ou mecânica, para expulsão dos 

gases ali presentes. 

Esta_ventilação é feita com o objetivo 

de que os gases não sejam permitidos acumularem-se 

-até uma concentração tal que dê condições à ocorren 

cia de incêndios, explo~Ões, deficiência de oxigênio 

ou prejuizos à saúde e ao bem estar dos operadores. 

Quando se tratar de estruturas situa-

das abaixo do nível do solo, o sistema de ventilação 

mecânica é o recomendado .. 26 "' . 32 Nestes casos, a ven 

tilação natural. é insatisfatória, pois. não tem condi 

ções de remover, com eficiência, alguns gases mais 

pesados do que o ar, comumente existentes nos esgo-

tos.34_, 4o 

o sistema de ventilação mecânica deve 

ter entradas de ar ao nível do piso e ao nível do te 
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to, e sua capacidade deve ser suficiente para mudar 

o ar do espaço ventilado dentro de 2 a 3 minutos 40 

(2 a 5 minutos) .•. 28 

No caso de haver necessidade de pene

trar, ocasionalmente, em câmaras ou poços profun

dos, o operador deve munir-se de um ventilador por 

tátil para ventilação desses ambientes oonfinados!-6 -' 40 

~ importante que se diga, ainda, que 

a ABNT estabelece no P-NB-570 2
, ítem S.ll.b., que 

"nos casos em que ocorrerem condiç6es favoráveis ao 

desprendimento de gases, deve ser prevista venti·la 

ção forçada, em particular nos ambientes confinados". 

3.3.9 Lâmpadas e Lanternas à Prova de Explosão 

D~s 28 operadpres entrevistados, 27 

(96,43%) desconheciam a necessidade do uso de lâmp~ 

das ou lanternas especiais, à prova de explosão, em 

locais confinados (TABELA 6) • 

O uso de extens6es, com lâmpadas com 

os bulbos desprotegidos, ou o uso de lanternas co

muns, é perigoso quando utilizados em locais confi

nados, sujeitos à presença de gases inflamáveis ou 

explosivos 

No caso de seus bulbos se quebrarem, 

o filamento aquecido da lâmpada ficará exposto e 
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servirá, portanto, como fonte de ignição para a quei 

ma ou eXplosão dos gases ali presentes! 6 

3.3.10 Trabalho em Grupo 

Dentre os 28 operadores entrevistados, 

11 (39,29%) disseram que não era necessária a presen 

ça.de auxiliares, junto a eles, nas tarefas realiza 

das em locais confinados (TABELA 6). 

Entretanto, principalmente quando se 

efetuam limpezas no interior dos tanques de digestão 

de lodo ou se penetram em poços de visita, para algu 

ma ·operação, há necessidade de que os operadores e 

os responsáveis pela ETE se conscientizem da impor

tância da permanência de pelo menos um homem 23 -' 36 -' ~+o, 

mas de preferência 2 18 , parado(s) durante todo o tempo, 

nas pro~imidades, como J.!ledida .fie segurança, com a fi 

nalidade de prestar(em) um possível socorro em caso de 

acidente ou de um mal súbito. 

Estes indivíduos, escolhidos para auxi 

liarem os colegas que penetraram em locais confina

dos, devem ter um treinamento específico sobre equi

pamentos de segurança em geral e primeiros socorros~rs 

3.3.11 Inspeções nas-Canalizações de Gás 

Nas 11 ETEs levantadas, dos 28 operado 

res entrevistados somente 15 trabalhavam em Estações 
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de Tratamento de E~gotos que possuem canalizações de 

.gás. Destes, 7 (46,67%) alegaram que não faziam ins 

peções de rotina nestas canalizações (TABELA 6) • 

Não se pode confiar no odor dos gases 

para detectar vazamento~ no sistema, pois muitos ga 

ses nao o possuem, e, outros, tais como o gás sul·fí 

drico, em grandes concentrações, anestesiam o nervo 

olfativo, impedindo a sua percepção. 16 

Um plano de inspeção dos equipamentos 

e canalizações de gás deve ser adotado nas ETEs. 

As válvulas corta-chamas devem ser cui 

dadosamente inspecionadas, no seritido de serem ve·ri 

ficadas obstruções, corrosão ou mal funcionamento da 

válvula de fechamento. 

A pressao do gás, em pontos críticos 

do sistema, deve ser observada, diariamente. 

As válvulas de alívio de vácuo-pres-

sao, válvulas de condensados, queimadores de gás do 

lodo, e outros dispositivos especiais de proteção do 

sistema de canalização de gases, devem, também, ser 

inspecionados. 1 

No caso de existência de alguma anor~ 

lidade, a causa deve ser investigada e removida: 0 
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).4 MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CARÁCTER COLETIVO, PARA EVI
TAR A OCORRENCIA DE ACIDENTES NAS ETEs 

A nosso entender, as principais medidas pre

ventivas, de carácter coletivo, que devem ser adotadas pa 

ra evitar a ocorrência de acidentes nas ETEs, sao as se-

guintes: proteção das aberturas ~o piso; proteção dos pi 

sos elevados; proteção das escadas de acesso; proteção 

das passarelas de acesso; proteÇão contra quedas no inte 

rior de tanques; proteção contra incêndios e/ou explo

soes; e proteção de partes móveis. 

3.4.1 Proteção das Aberturas no Piso 

A TABELA 9 mostra o resultado do ·1e 

vantamento relativo às medidas preventivas adotadas, 

para proteção das aberturas existentes no piso, das 

11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 9 - MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEÇÃO .. DAS ABERTURAS 

EXISTENTES NO PISO, EM 11 ETEs PESQUISADAS, 1978. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PRO SIM NAO TOTAL 
TEÇÃO DAS ABERTURAS NO PISO N9 % N9 % N9 % 

GUARDA-CORPOS 

grades simples 2 25,00 6 75,00 8 100,00 
grades mecanizadas 5 83,33 1 16,67 6 100,00 
caixas de areia 3 37,50 5 62,50 8 100,00 
elevatórias de esgotos 20 90,91 2 9,09 22 100,00 
decantadores primários 7 70,00 3 30,00 10 100,00 
decantadores secundários 4 44,44 5 55,56 9 100,00 
tanques de aeração de lodo 3 60,00 2 40,00 5 100,00 
canais abertos no páteo da ETE 3 60,00 2 40,00 5 100,00 

GRELHAS 

grades simples 5 62,50 3 37,50 8 100,00 
grades mecanizadas 4 80,00 1 20,00 5 100,00 

TAMPAS 

poços de visita no páteo da ETE 10 90,91 1 9,09 11 100,00 
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3.4.1.1 Gua~da-corpos/grades simples 

No levantamento efetuado em 11 ETE$, 

verificou-se ·que· ·2 não possuiam grades sim

ples e, uma, devido à existência de uma gre

lha fixa, protegendo a abertura no piso que 

serve de acesso a esta grade, não necessitava 

de. guarda-corpos de proteção. Por este ·moti

vo, apenas 8 ETEs foram levadas em considera 

çao. 

Ausência de. ·guarda-corpos foi observa 

da em 6 (75,00%) ETEs, em torno das aberturas 

no piso, existentes nas proximidades das gra 

des simples (TABELA 9) • 

Mesmo tendo grelhas móveis sobre tais 

aberturas, há o risco de queda nas rresmas, pois 

as grelhas são retiradas uma ou mais vezes 

por ~ia, para a operaçao de limpeza das gra

des simples. 

Deveria, portanto, nestas 6 ETEs, ha 

ver um maior cuidado com a proteção das aber

turas no piso, de conformidade com o estabe·le 

cido pela NR 8 37
, no seu ítem 8.3.2., o qual 

diz que "as aberturas nos pisos e paredes se 

rao protegidas de forma que impeçam a queda 

de pessoas e objetos". 

3.4.1.2 Guarda-corpos/grades mecanizadas 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que apenas 6 possuiam grades mecanizadas. So 
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mente 1 (16,67%) destas ETEs nao tinha guarda

corpos em torno das aberturas no piso, situa 

das junto· às: grades mecanizadas (TABELA 9) • 

~ importante que se diga, ainda, que, 

nesta ETE, também nao existem. grelhas sobre 

tais aberturas, o que torna a região, situada 

no entorno das grades mecanizadas, perigo?a 

para os operadores, no que se refere ao risco 

de queda em seu interior. 

3.4.1~3 Guarda-corpos/caixas de areia 

Nás 11 ETEs levantadas, . verificou-se 

que somente 8 possuiam caixas de areia. Em 5 

(62,50%) destas ETEs inexistiam guarda-corpos 

em torno das aberturas no piso junto às caixas 

de areia (TABELA 9) . 

Uma queda no interior das caixas de 

areia poderá ter consequências graves para o 

operador, que pode até se·afogar, principalmen 

te em ETEs de_ grandes dimensões. Ele ficará 

exposto, também, à contaminação de sua pele e 

do organismo em geral, pelos esgotos 

mente brutos. 

pratica 

Além disso, uma queda no interior da 

ETE, qualquer que seja o local, pode causar ·1e 

soes leves ou graves, o que deve ser evitado 

com a instalação de guarda-corpos e outras me 

didas de proteção. 
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3.4.1.4 Guarda-corpos/elevatórias de esgotos 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se a 

existência de 25 estações elevatórias de es·go 

tos e/ou lodo. Em 2 destas elevatórias nao 

havia aberturas no piso, e uma não necessitava 

da instalação de guarda-corpos em torno das 

aberturas no piso, devido ao fato de.jã 

suir grelhas fixas sobre as mesmas. 

pos-

Dentre as 22 estações elevatórias leva 

das em consideração na pesquisa, apenas 2 

(9,09%) não possuiam os citados .g~arda-corpos 

em torno das aberturas existentes no seu piso 

(TABELA 9). 

Em se tratando de locais onde existem 

motores e bombas, e, portanto, partes móveis 

expostas, todos os recursos devem ser agiliza

dos no sentido de evitar a ocorrência de que

das no interior dessas unidades, pois o aciden 

te pode agravar-se ainda mais se o operador, 

além de sofrer uma queda, for projetado em ·di 

reçao a engrena.gens, eixos de transmissão, cor 

reias e demais componentes destes mecanismos 

de bombeamento de esgotos ou lodo. 

3.4.1.5 Guarda-corpos/decantadores primários 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que somente 10 possuiam decantadores primarias. 

Em 3 (30,00%) der;tas ETEs não havia guarda-cor 

pos em torno dos mesmos (TABELA 9). 



64 

Estes guarda-corpos.que, normalmente, 

sao. formados pela própria parede do decanta-

dor, com mna altura suficiente para impedir a 

queda involuntária dos ope.radores, não exis-

tiam nestas ·3 ETEs. A parede que contorna o 

decantador possuía a sua cota máxima ao nível 

do piso, ou ligeiramente·acima dele, nao pro 

porcionando condições de segurança contra a 

queda daqueles operadores que executam assms 

atividades, nas suas imediações. 

Torna-se importante dizer que os guar 

da-corpos, em torno dos decantadores primá-

rios, e de quaisquer outros tanques profun

dos, são de grande utilidade, pois há sempre 

o perigo de visitantes e empregados dos servi 

ços de águas residúârias se acidentarem, quan 

do andam em torno deles. 19
" 

2 3
" 

2 8 

O risco que existe, quando alguém cai 

dentro de um decantador, não se prende somen-

te à possibilidade dele se afogar no líquido 

ali contido, ou de se contaminar, em decorrên 

cia das bactérias patogênicas e outros orga

nismos prejudiciais à saúde humana, ali pre 

sentes. Pode, ainda, o operador cair sobre 

as canaletas e vertedores superficiais, ou se 

chocar na queda contra os mecanismos móveis 

sub-superficiais de arraste do lodo, existen 

tes no seu interior. 
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3.4.1.6 Guarda-cqrpos/decantadores secundários 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

_que somente_ 9 passuiam de cantadores secundá

rios. Em 5 (55,56%) destas ETEs, nao havia 

guarda-corpos em torno dos mesmos (TABELA 9) • 

Por se tratarem de unidades semelhan

tes aos decantadores primários, os comentários 

feitos a seu respeito são válidos para os de

cantadores secundários. 

3. 4 .1. 7 Guarda-corpos/tanques de aeraçao de lodo 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que somente 5 possuiam tanques de aeraçao de 

lodo. Em 2 (40,00%) destas ETEs inexistiam 

guarda-corpos em torno dos tanques de aeração 

(TABELA 9) . 

Não havendo guarda-corpos em volta des 

tes tanques, na eventual queda de um operador 

em seu interior, sua morte se dará quase que 

instantaneamente, pois ele certamente será atin 

gido pelas pás dos aeradores superficiais. 

Se outros processos de aeraçao forem 

utilizados, ou se os aeradores superficiais não 

estiverem em atividades no momento da queda, 

há ainda o risco do operador afogar-se ou con 

tarninar-se nos esgotos ou lodo. 

3. 4 .1. 8 Guarda-corpos/canais abertos no páteo da ETE 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 
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que somente 5 possuiam ca~ais abertos no seu 

pãteo. Em 2 (40,00%) destas ETEs nao havia 
' 

. guarda-corpos ao longo dos canais . ("mBEIA 9). 

Os operadores circulam, diuturnamen 

te, pelo pãteo da ETE, e,· como é negligencia 

da a construção de passarelas por.- cima .des-

tes canais, ou o seri fechamento através de 

grelhas, normalmente,· eles pulam por ci.rra dos 

mesmos, expondo-se ao -risco constante de que 

da em seu interior. 

A situação é ~gravada ainda mais quaE_ 

do a vegetação cresce nas margens des·tes ·ca 

nais, camuflando as suas paredes. Se inexis 

tirem os_ guarda-corpos, os operadores, ou 

mesmo visitantes, podem somente se darem con 

ta da existência do perigo quando não houver 

mais condição de escapar dele. 

3.4.1.9 Grelhas/grades simples 

No levantamento efetuado nas 9 ETEs 

que possuiam grades simples, verificou-se 

que uma ETE não necessitava da instalação de 

grelhas sobre as aberturas no piso situadas 

próximas às grades simples, devido ao fato 

de já possuir guarda-corpos protegendo sufi 

cientemente tais locais. 

-Dentre as 8 ETEs levadas em conside-

raçao na pesquisa, 3 (37,50%) nao possuiam 

grelhas sobre tais aberturas (TABELA 9) . 
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Como nestas 3 ETEs,não havia, também, 

. gu~rda-corpos em torno dessas aberturas no pi 

so, os operadores estão expostos ao risco de 

queda no interior destas unidades da ETE. 

· 3.4.1.10 Grelhas/grades mecanizadas 

No levantamento efetuado nas 6 ETEs 

que possuiam grades mecanizadas, verificou-se 

que uma ETE não necessitava da instalação de 

. grelhas sobre as aberturas no piso situadas pró 

ximas às_ .grades mecanizadas, porque já tinha 

guarda-corpos que~protegiam com eficácia tais 

locais. 

Dentre as 5 ETEs levadas em considera 

çao na pesquisa, 1 (20,00%) não possuia 

lhas sobre tais aberturas (TABELA 9) . 

Como nesta ETE, não havia, 

gre-

também, 

guarda-corpos em torno dessas aberturas no pi 

so, todos aqueles que se aproximarem destas uni 

dades da ETE, estão expostos ao risco de queda 

no seu interior. 

3.4.1.11 Tampas nos poços de visita/páteo da ETE 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que apenas 1 (9,09%) não possuia todos os seus 

poços de vis i ta devidamente tampados (TABElA 9) • 

As tampas dos poços de visita não de

vem ser retiradas, para propósitos de operação 

e manutenção, sem serem recolocadas, imediata-



68 

mente • 1 6 
". 

2 6 Isto deve ser fei~o sempre que o 

trabal~o for temporariamente interrompido 23
, 

ou concluído •. 32
" 

36 

Por medida de segurança e, também, 

para facilitar a reposição, as tampas retira 

das devem ficar nas proximidades do poço de 

visita. 32
, nas não tão próximas a ponto de ·co 

locar em risco aqueles que 'trabalham em seu 

interior. 

Para que os poços de visita possam 

permanecer abertos durante um período mais ·pro 

longado, sinalização indicativa de perigo de-

ve ser ali colocada, e, de preferência, devem 

ser instaladas proteções ~ sua volta, para 

evitar a queda dos operadores em seu inrexior. 

Quanto à vegetação que cresce no pá-

.teo da ETE, esta deve ser mantida sempre ap~ 

rada, para evitar que os poços de visita se-

jam por ela encobertos, tornando-os de difí-

cil visualização para todos aqueles que tran-

sitam pelo interior da ETE. 

3.4.2 Proteção dos Pisos Elevados 

A TABELA 10. mostra o resultado do 

~ 

levantamento relativo as medidas preventivas adota 

das para proteção ~os pisos elevados existentes no 

interior das 11 ETEs pesquisadas. 
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~ 

TABELA 10 - MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEÇÃO DOS PISOS ELE 

VADOS, EM 11 ETEs PESQUISAOAS. 1978 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PRO SIM NÃO TOTAL 
. TEÇÃO DOS PISOS ELEVADOS. N9 ~ N9 ~ . N9 % .O. o. . . 

GUARDA-CORPOS 

di gestores 

gasômetros 

6 60,00 4 40,00 10 100,00 

1 50,00 1 50,00 2 100,00 

3.4.2.1 Guarda-corpos/digestores 

Nas 11 ETEs levantadas·, verificou-se 

que somente 10 possuiam digestores de lodo co 

bertos. Em 4 (40,00%) destas ETEs nao havia 

guarda-corpos no topo dos digestores de lodo 

(TABELA 10) . 

A inexistência de guarda-corpos, no 

topo dus~dtgestores de lodo, expõe os operado 

res das ETEs ao risco de queda, geralmente de 

grande altura, principalmente nos dias de chu 

va, ocasião em que a superfície da cobertura 

do digestor torna-se bastante escorregadia. 

3.4.2.2 Guarda-corpos/gasômetros 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que somente 2 possuiam gasômetros. Em 1·. (50 ,00%) 

destas ETEs, inexistiam guárda-corpos no topo 

do gasômetro (TABELA 10) . 

Por serem unidades semelhantes, quan 

to ao risco de queda de pisos elevados, os co 
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mentários feitos para os digestores sao tam-

bém válidos para os gasômetros. 

3.4~3 Proteçio das Escadas de Acesso 

A TABELA 11 mostra o resultado do 

levantamento relativo às' medidas preventivas adota 

das para proteção das escadas de acesso exi~tente~ 

no interior das 11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 11 - MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEÇÃO DAS 

DE ACESSO, EM 11 ETEs PESQUISADAS, 1978 

ESCADAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PRO SIM NÃO TOTAL 
TEÇÃO DAS ESCADAS DE ACESSO- N9 % N9 ;' % N9 . % 

GUARDA-CORPOS 

grades simples 2 100,00 2 100,00 

caixas de areia 4 100,00 4 100.00 

elevatórias de esgotos 21 95,45 1 4,55 22 100,00 

digestores de lodo 8 80,00 2 20,00 10 100,00 

gasômetros 2 100,00 2 100,00 

3.4.3.1 Guarda-corpos/grades simples 

No levantamento efetuado nas 9 ETEs 

que possuiam grades simples, verificou-se que 

somente 2 tinham escadas de acesso a tais uni 

dades. Nestas escadas, existiam guarda-cor-

pos (TABELA 11) • 
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3.4.3.2 Guarda-corpos/caixas de areia 

No levantamento efetuado nas 8• ETEs 

que possuíam caixas de areia, verificou-se 

que apenas 4 tinham escadas de acesso a es

sas unidades. Nestas escadas, havia guarda-

corpos (TABELA 11) • 

3.4.3.3 Guarda-corpos/elevatórias de esgotos 

No levantamento efetuado nas 25 esta 

ções elevatórias de esgotos e/ou lodo, veri

ficou-se que 2 situavam-se ao nível do solo, 

não possuindo escadas de acesso, e uma nao 

necessitava da instalação de guarda-corpos 

na sua escada de acesso, devido à largura da 

escada ser suficiente para a passagem dos 

operadores, sem risco de queda. 

Dentre as 22 elevatórias levadas em 

consideração nesta pesquisa, apenas 1 (4,55% ) 

não possuia. guarda-corpos na sua escada de 

acesso (TABELA 11) . 

Nesta elevatória, se o operador cair 

da escada, poderá ser colhido por partes mó 

veis de motores e bombas, aumentando a gravi 

dade do acidente. 

Observou-se, também, que nao sao, co 

mumente, instalados rodapés e varões interme 

diários como medida de segurança 

aos guarda-corpos. 

adicional 

Os rodapés sao importantes para evi-
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tar que objetos possam ser chutados nas esca-
. . . 

das e caiam sobre os operadores que estejam 

no piso inferior da elevatória. Também evi 

tam a queda de pessoas, quando escorregam nas 

escadas, pois funcionam como mn freio para os 

pes. 

Os varoes intermediários sao necessá 

rios, também, para evitar a existência de um 

grande vão entre os guarda-corpos (corrimãos) 

e os rodapés (ou piso da escada, quando estes 

não existirem) • 

· 3.4.3.4 Guarda-corpos/digestores de lodo 

No levantamento efetuado nas 10 ETEs 

que possuiam digestores de lodo cobertos, ve 

rificou-se que 2 (20,00%) não tinham guarda-

corpos nas escadas de acesso ao seu topo {TA 

BELA 11) • · 

Como estas escadas eram verticais, e 

uma delas, inclusive, de grande altura, deve 

riam existir gaiolas de proteção em sua vol-

ta, ou, então, um outro tipo de escada mais 

segura deveria ser construído para substituir 

as existentes. 

Esta última sugestão está, inclusive, 

endos3ando o que recomenda o P-NB-57.0 2
, em 

seu ítem 5.10, o qual diz que "em qualquermi 

dade da ETE o acesso do operador deve ser fá 

cil e adequadas as condições de segurança, 
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O acesso a qualquer unidade através ~e escadas 

tipo "marinheiro", não é permitido". 

Quanto a es·ta Última recomendação do 

Projeto de Norma acima citado, é inportante que 

se 'diga que 'foi verificada no topo de um dos 

diges.tores a existência de uma escada construí 

da através de. ·grampos chumbados na estrutura, 

ou seja, de es·cada tipo "marinheiro". Ela ser 

via para acesso ao topo do tanque de acumula

çao do lodo produzido no interior do digestor. 

Em outras·unidades da ETE, este tipo 

de acesso também é utilizado, .principalmente 

em poços de ·visita, muitos deles bastante pro

fundos. 

3.4.3.5 Guarda-corpos/gasômetros 

No levantamento efetuado nas 2 ETEs 

que possuiam gasômetros, verificou-se que ne

nhum deles tinha guarda-corpos nas escadas de 

acesso ao seu topo (TABELA 11) • 

As escadas dos gasômetros sao fixas 

aos mesmos, e verticais. Como a altura dos 

gasômetros é variável, sendo função do volume 

de gás nele armazenado, não é possível a ins

talação de gaiolas de proteção em sua volta, a 

nao ser bem próximo ao topo. Outros tipos de 

escadas mais seguras, para estas unidades da 

ETE, sao também impraticáveis. 
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· 3.4.4 Proteçio das Passarelas de Ac~sso 

A TABELA 12 mostra o resultado do le 

vantarnento relativo às medidas preventivas adotadas, 

para proteção das passareias de ·acesso existentes no 

interior das 11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 12 - MEDIDAS PR~VENTIVAS PARA PROTEÇAO DAS PASSARELAS 

DE ACESSO, EM 11 ETEs PESQUISADAS, 1978 

: 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PRO TE SIM NAO TOTAL 
çAo DAS PASSARELAS DE ACESSO N9 % N9 % N9 % 

GUARDA-CORPOS 

caixas de areia 3 50,00 3 50,00 6 100,00 

de cantadores primários 9 90,00 1 10,00 10 100,00 

de cantadores secundários 7 87,50 1 12,50 8 100. DO 

digestores de lodo 7 87,50 1 12,50 8 100,00 

tanques de aeraçao de lodo 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

3.4.4.1 Guarda-corpos/caixas de areia 

No levantamento efetuado nas 8 ETEs 

que possuíam caixas de areia, verificou-se que 

2 não necessitavam da instalação de guarda-

corpos nas passarelas de acesso a essas unida-

des, pois a sua largura era suficiente para a 

passagem de um ou mais operadores, sem risco 

de queda no interior das caixas de areia. Além 

disso, o piso destas passarelas era de concre-

to, rugoso o bastante para evitar escorregões. 

Os rodapés, rnargeando tais passarelas, davam 
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ainda uma maior proteção, no ~vento de quedas 

dentro das passarelas. 
I 

Dentre ·as 6 ETEs levadas em considera 

çao nesta pe~quisa,· 3 (50,00%) não tinham 

guarda-corpos nas passarelas de acesso às cai 

xas de areia (TABELA 12) • 

Nestas ETEs, portanto, os operadores 

estão sempre ·correndo o risco de cair dentro 

destas unidades. 

3.4.4.2 Gua~da-corpos/decantadores primirios 

No levantamento efetuado nas 10 ETEs 

que possuiam decantadores primários, verifi-

cou-se que 1 (10,00%) não tinha guarda-corpos 

nas passarelas de acesso ao interior destas 

unidades de tratamento (TABELA 12) • 

Observou-se nesta ETE, que a la~gura 

de suas passarelas não oferecia a devida segu 

rança aos operadores que nelas circulavam pa 

ra a efetuação de tarefas tais como: coleta 

de amostras; limpeza de vertedores e paredes 

do tanque; manobras de registros e comportas; 

e outras atividades. 

Nas passarelas dos decantadores, de-

vem existir corrimãos em ambos os lados para 

evitar a possibilidade de uma queda em seu 1n 

terior, caso o operador tropece ou escorr~gue 

ao caminhar sobre as mesmas. 49 
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3.4.4.3 Guarda-corpos/decantador~s secundários 
. . 

'No levantamento efetuado nas 9 ETEs 

que possuiam decantadores secundários, verifi-

cou-se que uma nao tinha passarelas de acesso 

ao interior destas unidades. 

Dentre as 8 ETEs levadas em considera 

çao nesta p~squisa, apenas 1 (12,50%) não pos 

suia_ guarda-corpos nas passarelas de acesso ao 

interior dos decantadores secundários (TABELA 

12) • 

Como o risco é idêntico ao existente 

nos decantadores primários, os comentários fei 

tos no ítem anterior se ·prestam, também, para 

as passarelas dos decantadores secundários. 

3.4.4.4 Guarda-corpos/digestores de lodo 

~o levantamento, efetuado nas 10 ETEs 

que possuiam digestores de lodo cobertos, veri 

ficou-se que uma não possuia passarelas int·er 

ligando o topo de seus digestores (pois só ti 

nha um digestor de lodo); e uma não necessita 

va de guarda-corpos nas passarelas que interli 

gam os digestores de lodo, devido a esta passa 

rela ser o teto do edifício da sala de comando 

das bombas de recirculaÇão de lodo dos diges·to 

res, o qual é bastantes largo e plano, dispen 

sando a instalação de guarda-corpos. 

Dentre as 8 ETEs, levadas em considera 

çao nesta pesquisa, apenas 1 (12,50%) não po~ 
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suia guarda-corpos nas passarelas qt;te interli 

gam os digestores· de lodo (TABELA 12) • 
. ' 

Devido ao fato de ·alguns di gestores 

serem bastante ·altos, as passarelas que os in 

terligam devem possuir guarda-corpos para evi 

tar possíveis quedas de operadores e visitan 

tes. 

Seria importante, também, que ·existi~ 

sem rodapés e varoes intermediários para com 

plementar a proteção dada pelo guarda-corpo , 

pois o piso dessas passarelas, de madrugada, 

e em dias de chuva, está sempre escorregadio. 

3. 4. 4. 5 Guarda-corpos /tanques de aeraçao de lodo 

No levantamento efetuado nas 5 ETEs 

que possuiam tanques de aeração de lodo,. veri 

ficou-se gue 4 (80,00%) não tinham guarda-

corpos em ambos os lados das passarelas de 

acesso ao interior destas unidades (~ 12). 

O guarda-corpo; em apenas um lado da 

passarela, não assegura a devida proteção aos 

operadores, pois o outro lado fica desprotegi 

do. 

Além disso, o risco de queda no inte 

rior destes tanques se agrava nas posições 

coincidentes com os motores que acionam os 

aeradores superficiais, porquanto •estes moto 

res ocupam parte do espaço da passarela. 

Em alguns tanques de aeração de ·lodo, 
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a passarela é também tornada pelos eixo~ de in 

terligação entre motores·, reduzindo, 
. . ainda 

mais, a sua la~gura útil. 

3.4.5 Proteção Contra Quedas no Int~rior de Tanques 

Para evitar a queda no interior de 

tanques, as medidas de proteção a serem adotadas fo 

rarn mostradas nos ítens relativos à proteção das 

aberturas no piso (3.4.1.) e proteção das passare

las de acesso (3.4.4.). Para evitar repetição de 

dados, serão aqui omitidas. 

Existem, ainda, algumas medidas pre-

ventivas que devem ser adotadas para socorro dos 

operadores, no caso de quedas no interior de tanq\:es. 

A TABELA 13 mostra o resultado do 

levantamento relativo a essas medidas, em 11 ETEs 

levantadas. 

' 
TABELA 13 - MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SOCORRO DOS OPERADORES, 

NO CASO DE QUEDAS NO INTERIOR DE TANQUES. EM ll 

ETEs PESQUISADAS. 1978. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SOCORRO SIM NÃO TOTAL 
DOS OPERADORES NO CASO DE QUEDAS N9 % N9 % N9 % 
NO INTERIOR DE TANQUES 

BCIAS SALVA-VIDAS NAS 
PASSARELAS DE ACESSO 

de cantadores primários lO 100,00 lO 100,00 

decantadores secundários __ 9 100,00 9 100,00 

tanques de aeraç~o ~e lodo 5 100,00 5 100.00 
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· 3. 4. 5.1 Bóias sal va-vidas/decantadores primários 

No levantamento efetuado nas 10 ETEs 

que possuiam decantadores primários, · ver'ifi

cou-se que em nenhuma delas existiam bóias sal 

va-vidas nas passarelas de acesso ao interior 

destas unidades· de tratamento (TABELA 13) • 

Constatou-se, ainda, a inexistência 

desses· equipamentos de socorro nas proximida

des destes tanques. 

A instalação de equipamentos de socar 

ro, o mais próximo possível das passarelas dos 

tanques de decantação, se faz necessária, devi 

do ao fato dos operadores estarem sujeitos a 

afogarem-se,· se cai rem em seu interior. 

Além disso, nao se pode_ garantir que 

todos os operadores saibam nadar, e, mesmo que 

o saibam; não se pode ter certeza de que te

riam condições de fazê-lo, no interior destes 

tanques, bastante profundos e imundos. 

As.bóias salva-vidas devem estar pre

sas a cordas de cerca de 12 metros de compri 

menta, para facilitar ainda mais o resgate da 

vítima. Um gancho de salvamento pode ser tam 

bém necessário para o recolhimento da bóia. 32 

Estes equipamentos devem ser colocados 

em locais bem visíveis e de fácil acesso . 10
" 

16 

3. 4. 5. 2 Bóias sal va-vidas/decantadores sectmdários 

No levantamento, efetuado nas 9 · ETEs 
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que possuíam decantadores secundários, verifi
.) 

cou-se que em nenhuma delas (identicamente ao 
' 

observado nos decantadores primários) existiam 

bóias salva-vidas em suas passarelas de acesso 

ao interior destas unidades (TABELA·l3). 

Os comentários feitos no ítem anterior 

sao também válidos para este, por motivos já 

antes explicados. 

3. 4. 5. 3 Bóias salva-vidas/tanques de aeração de lodo 

No levantamento, efetuado nas 5 ETEs 

que possuíam tanques de aeração de lodo,. veri-

ficou-se que inexistiam bóias salva~vidas nas 

passarelas de acesso ao interior destas unida-

des. (TABELA 13). 

O que faz diferir um tanque de aeraçao 

de lodo de um decantador, no que se refere ao 

risco de·queda em seu interior, é a presença 

dos mecanismos de aeraçao. 

Quando estes mecanismos não. estão fun 

cionando, os.riscos são idênticos aos já apo_!! 

tados para os decantadores primários e secun·dá 

rios, sendo também válidas as recomendações fei 

tas a seu respeito. 

Entretanto, quando a aeraçao do lodo 

está sendo processada, o risco é bem maior, 

pois as pás mecânicas podem·mutilar o operador 

que cair dentro dos tanques de aeração. 

Nesta situação particular, as bóias 
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salva-vidas e os. ganchos de salvamento pouca ou 

nerihuma utilidade terão, pois a tendência é de 

que o operador seja sugado para junto das pas 

dos aeradores. 

A providência mais cabível, nesta inde-

sejável situação, é o des.ligamento imediato dos 

motores que acionam os aeradores, para, somente 

então, poderem ser providenciàdas as operaçoes 

de saivamento. Mesmo assim, como a parada nao 

é imediata, pode não haver mais tempo para so-

corro do acidentado. 

3.4.6 Proteção Contra Incêndios e/ou Explosões 

A TABELA 14 mostra o resultado do ·1e 

vantamento relativo às medidas preventivas adotadas 

para evitar a ocorrência de incêndios e/ou explosões, 

no interior das 11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 14 - MEDIDAS PR6VENTIVAS PARA EVITAR A OCORR~NCIA DE 

INCl:NOIOS E /0 U EXPLOSÕES. EM 11 . E T Es PESQUISADAS. .19 7 8. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SIM NÃO TOTAL 
EVITAR A OCORRl:NCIA DE N9 % N"' % N9 % 
INCl:NDIOS E/OU EXPLOSÕES 

·INSTALAÇÕES ELéTRICAS 
A PROVA DE EXPLOSÃO 

elevatórias de esgotos 8 32.00 17 68,00 25 100,00 

EXTINTORES DE INC~NDIO 

elevatórias de esgotos 11 44.00 14 56,00 25 100,00 
digestores de lodo 10 100,00 10 100,00 
queimadores de gás 1 25.00 3 75,00 4 100.00 
gasômetros 2 100,00 2 100,00 

HIDRANTES 6 .54.55 5 45.45 11 100.00 

AVISOS DE "PROIBIDO FUMAR" 

digestores de lodo 3 30,00 7 70.00 10 100,00 
gasômetros 1 50,00 1 50,00 2 100,00 

VALVULAS CORTA-CHAMAS E 
DE AL!VIO DE PRESSÃO 4 100,00 4 100,00 

AFASTAMENTO DOS QUEIMADORES DE. GAS .3 75,00 1 25,.00 .4 100,00 
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3.4.6.1 Instalações elitricas i prova de explo 

são/elevat6rias de esgotos 

No levantamento, efetuado em 25 esta-

çoes elevatórias de ·esgotos e/ou lodo, veri.fi 

cou-se que 17 (68,00%) nao possuiam iluminação 

à prova de explosão no seu interior ('.I2\BELA 14). 

As estações elevatórias de esgotos e/ 

ou lodo são unidades que ·se situam, geralmen-

te, abaixo do nível do solo, pouco ventiladas, 

podendo, nelas, existir. gases inflamáveis ou 

explosivos, provenientes dos esgotos 40 ou do 

lodo em decomposição. 

Estes gases, após acumularem-se nos ·po 

ços de sucçao das bombas (poços úmidos) , podem 

ter acesso às casas de bombas (poços secos) , 

através das portas que interligam tais unida-

des; por aberturas e frestas, existentes no 

seu piso e em suas paredes; ou pelas juntas 

das canalizações que encaminham o esgoto ou ·1o 

do succionado dos poços úmidos para os poços 

secos. 

Caso estes. gases alcancem, no interior 

dos poços secos, concentrações superiores a 60% 

do seu limite inferior de explosividade, signi 

ficará a existência de um risco potencial de 

incêndio ou explosão dentro desta unidade da 

ETE •. 

Entretanto, para que ocorra tal sinis 

tro, há necessidade, ainda, da presença de~ 
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t~dade suficiente de oxigênio no ar, para· man 

ter a combustão, e de uma fonte de i~ção que 
. . 

forneÇa calor suficiente para dar início ã 

queima dos gases·. 

O oxigênio, normalmente, existe nes

tes ambientes, pois sempre hâ penetração de 

ar, principalmente através das portas de aces 

so ao páteo da ETE, bem como por outras aber 

turas. 

Partindo-se deste raciocínio, pode-se 

concluir que, caso exista uma fonte de igni

çao para os. gases, eles se que_imarão ou explo 

dirão. 

Esta fonte de ignição pode ser o fio 

incandescente de uma lâmpada que se quebre;· urra 

faísca. gerada pelo acionamento de ·uma chave 

elétrica ou de um interruptor; um arco elétri 

co causado por um curto-circuito; uma faísca 

gerada pelo atrito de partes móveis de moto 

res, bombas, e~grenagens e eixos de transmis 

sao; e por m~i tas outras fontes, de origem e·lé 

trica, ou nao. 

Com base no que foi dito acima, é re 

comendãvel que, no interior das elevatórias 

de esgotos, os motores 7 e demais equipamentos 

elétricos, sejam ã prova de explosão; as ins 

talações elétricas sejam blindadas 40
; os fios 

elétricos sejam isolados de forma adequada 16 

e segura; e, ainda, que sejam proibidas insta 

lações elétricas com fios nus. 32 
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A iluminação, os fios elétricos, os in 

terruptores e outros equipamentos elétricos de 

vem ser especificados à prova de explosão, em 

todos os locais onde possam existir atmosferas 

potencialmente explosivas de_ gases ou vapores 

inflamáveis ~28 , 36 Isto, inclusive, é o que de 

termina o P-NB-5 7.0 2 , no seu .ítem 5 .11., o qual 

diz que "nos casos em que ocorrerem co~dições 

favoráveis ao desprendimento de gases·, devem 

ser previstas instalações elétricas à prova de 

1 - " exp os ao ••.• 

Entretanto, sempre que possível, devem 

ser utilizadas instalações elétricas, à prova 

de explosão, mesmo em locais não especificados. 

e exigidos pelas Normas. 7 

3.4.6.2 Extintores .de inc~ndio/elevat6rias de 

. esgotos 

No levantamento, efetuado em 25 esta-

çoes elevatórias de esgotos e/ou lodo, veri.fi 

cou-se que 14 (56,00%) não possuiam nenhum ex 

tintor de incêndio, localizado.no interior, ou 

nas proximidades destas unidades (TABELA 14) . 

No ítem anterior, foi mencionada a pos 

sibilidade de existência de gases inflamáveis 

e explosivos, em condições de entrarem em igni 

ção, caso fontes, de origem elétrica, ou nao, 

fornecessem o calor necessário para a sua quei 

ma ou explosão. 
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Mesmo que todas as providências sejam 

tomadas para evitar possíveis acidentes, de 

or:tgem elétrica, não se pode ter. garantias de 

que tais dispositivos não possam falhar em·um 

determinado momento. Além disso, falhas huma 

nas podem concorrer para a ignição dos gases 

presentes nas elevatórias de ·esgotos, ao se

rem consertados equipamentos elétricos, em 

operaçoes de soldagem de peças, ou mesmo, por 

um riscar de fósforos para acender um ci~. 

Por este motivo, é recomendável a 

existência de extintores de incêndio no in·te 

rior destas unidades da ETE. Eles devem ser 

instalados em locais de fácil visualização, 

devendo, também, estar em perfeitas condições 

de uso •3 ~ 

· 3.4.6.3 Extintores de incêndio/digestores de 

lodo 

No levantamento, efetuado nas 10 ETEs 

que possuiam digestores de lodo cobertos, ve

rificou-se que, em nenhuma delas, existiam ex 

tintores de incêndio no seu topo (~ 14). 

~ importante que exista, pelo menos, 

um extintor de incêndio no topo de um dos ·di 

gestores de cada ETE, pois não há tempo para 

alguém descer com o objetivo de buscar um ex 

tintor, e, depois, retornar para prestar um 

possível socorro a um colega que tenha sido 

envolvido pelo fogo. Estas unidades são, em 
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muitas ETEs, bastante altas, o que dificulta e 

prolo~ga, ainda mais, o tempo para socorro do 

acidentado. 

Este extintor serve, somente, para com 

bate a princípios de incêndio, mas não tem ca 

pacidade para apagar o fogo proveniente do in 

terior dos diges tores, porque as labaredas saem 

a uma alta pressão, não permitindo, inclusive, 

a sua aproximação do foco do incêndio. 

A extinção do incêndio, no interior do 

digestor, somente será conseguida se houver uma 

pessoa capaz de fechar, imediatamente, a esco

tilpa em que se processa a queima do gás. Se 

isto não for feito, uma séria explosão poderá 

ocorrer no tanque de digestão de lodo, e o ·fo 

go terá possibilidade de se alastrar por toda 

a ETE. 

3·. 4. 6. 4 Extin teres de incêndio/queirnadores de gas 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que apenas 6 possuiam queimadores de gás do ·1o 

do. Entretanto, 2 destas ETEs estavam com os 

seus queimadores de gás desativados, na oca

sião do levantamento. 

Dentre as 4 ETEs levadas em considera 

çao nesta pesquisa, 3 (75,00%) não tinham ex-

tintores de incêndio nas proximidades 

unidades (TABELA 14) • 

destas 

Os extintores de incêndio devem ser co 



87 

locados próximos aof) queimadores de gás, para 

combater princípios de 'incêndio causados por 

suas chamas, quando as mesmas atingem árvores 

próximas, outras unidades· da ETE, ou, até rnes 

mo, pessoas e ··ve'ículos. 

Logicamente,· estes incêndios terão 

maior probabilidade de ocorrer se os queima'do 

. res de_ ·gás forem de baixa altura, ou quando a 

altura da chama estiver desregulada (para rrais) 

e o vento a lançar a longa distância. 

3.4.6.5 Extintores de incêndio/gasômetros 

No levantamento, efetuado nas 2 ETEs 

que possuíam_ gasômetros, verificou-se que, em 

nenhuma delas, existiam extintores de incên

dio nas proximidades destas unidades (TABElA 14) • 

Devido ao_ grande volume de_ gás acumu 

lado nos_ gasômetros, caso os. gases ali arma·ze 

nados entrem em ignição, haverá um sério ris 

co de explosão. 

Mesmo sendo de reduzida capacidade, 

sem condições, portanto, para combater um ·in 

cêndio deste tipo (de grandes p~rções), ex

tintores de incêndio portáteis devem ser colo 

cados próximos a estas unidades, para combate 

a princípios de incêndio que possam ocorrer 

nas suas imediações. Sua função, portanto, 

é evitar que o fogo chegue até o gasômetro. 
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3.4.6.6 Hidrantes/páteq da ETE 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que ·5 (45,45-%) não possuiam hidrantes no inte 

rior ou nas proximidades da ETE (TABELA 14) . 

Nestas ETEs, no caso de ocorrência de 

um incêndio ou explosão de. grandes propor-

ções, não há meios para combate ao fogo, pois 

extintores portáteis não se prestam para tais 

atividades. 

Principalmente, nas grandes ETEs, há 

necessidade da existência de mangueiras de ·in 

cêndio, alimentada·s por. um sistema de abaste-

cimento que possua suficiente quantidade de 

água e adequada pressão na rede •16 

3.4.6.7 Avisos de "proibido fumar"/digestores 

de lodo 

No levantamento, efetuado nas 10 ETEs 

que possuiam digestores de 'lodo cobertos, ve 

rificou-se que 7 (70,00%) não tinham avisos 

de "proibido .fumar" no seu topo, nem nas esca 

das de acesso a estas unidades (TABELA 14) . 

Nas outras 3 ETEs, observou-se que 2 

nao possuiam avisos de "proibido fumar" nas 

escadas de acesso, mas os possuiam no seu to 

po; e, uma, tinha tais avisos, em ambos os ·1o 

cais. 

Os operadores das ETEs necessitam vi 

sualizar, já nas escadas de acesso, o risco 
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potencial de incêndio ou explosão, que repre-

senta o hábito de ·fumar, principalmente, no 
' 

topo dos d~gestores de ·lodo. 

Por analogia, esses avisos lembrarão 

aos des.cuidados e aos mal informados o perigo 

da existência de qualquer chama aberta, nas 

proximidades de ·tais unidades. Isto evitará 

que ali se usem equipamentos de soldagem, lâ!!! 

padas incandescentes sem proteção; ferramen 

tas que não sejam anti-faísca; ou, quaisquer 

outros materiais capazes de.gerar calor ou 

faísca. 

O ideal, entretanto, é ·que, ao ser 

projetada a ETE, seja reservada urna área con 

trolada para os digestores. Dentro da mesma, 

deve ser proibido fumar. 19
" 

36 

9s operadores também devem ser ins-

truídos para deixarem cigarros, fÓsforos e is 

queiros em seus armários, .principalmente quag 

do forem efetuar a limpeza do interior dos ·di 

gestores de lodo .15 

3. 4. 6. 8 Avisos de ''proibido fumar"/ gasômetros 

No levantamento, efetuado nas 2 ETEs 

que possuíam gasômetros, verificou-se que 1 

(50, 00 %) não tinha avisos de "proibido :fumar", 

nas proximidades, nas escadas de acesso, nem 

no topo dessas unidades (TABELA 14) . 

A outra ETE tinha somente um aviso, 

' 
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na base do_ gasômetro, facilmente visível, mas 

não situado próximo à escada de acesso, o que 

seria desejável. 

Os gasômetros, sendo as unidades arma 

zenadoras dos gases produzidos no interior dos 

di ges-tores de ·lodo, inspiram cuidados ainda 

maiores do que os citados para os mesmoo. Por 

este motivo, também devem ser colocados, nas 

suas proximidades,_ avisos de "proibido fumar" 

ou de "perigo~ gás", não podendo ser permiti

das, na sua vizinhança, chamas abertas, de 

qualquer tipo. 40
. 

3.4.6 .. 9 Válvulas corta-chamas e válvulas de alí

vio de pressão/digestores/queimadores de gás 

No levantamento, efetuado nas 4 ETEs 

que possuiam queimadores de gás interligados 

aos digestores de lodo por meio de canaliza

ções de gás, verificou-se que em todas canali 

zaçoes existiam válvulas corta-chamas e válvu 

las de alívio de pressão (TABELA 14) • 

O P-NB-5 7-0 2
, no seu ítem 6.7.6.17, 

estabelece que "as canalizações de gás devem 

ser protegidas contra sobrepressão, subpres

sao (vácuo), e condensação de umidade, deven 

do ser munidas de medidores de gás e de válvu 

las corta-chamas". 

Sob o aspecto de segurança, a prote

çao contra sobrepressão, nas canalizações de 

gás, deve ser feita através de válvulas de 
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alívio de pressao; contra subpressão (vácuo) , 

por válvulas quebradoras de vácuo, instaladas 

no topo dos digestores· de ·lodo e/ou -gasome-

tros; e contra.conderisação de·umidade, atra

vés de válvulas de condensados, as quais eli 

minam a água que se forma no interior das ca 

nalizações de gás. 

O controle da vazao e pressao do 
... 

gas 

no interior das canalizações é feito, respec 

tivamente, por medidores de vazão e de pres

são (manômetros), com a finalidade _principal 

de detetar vazamentos no sistema e acusar ·so 

brepressões na rede. 

Para evitar que as chamas dos queima 

dores de. gás, no evento de urna falha no sis·te 

ma de retenção, alcancem os gasômetros ou, ·en 

tão, os digestores de lodo, é necessária a 

instalação de válvulas corta-chamas nestas ·re 

des, isolando tais sistemas. 

Dentre os dispositivos de segurança 

ora citados, indispensáveis são as válvulas 

de alívio de pressao e as válvulas corta-cha

mas. Os demais, são dispositivos também dese 

jáveis, para a segurança do sistema. 

A instalação das válvulas corta-cha-

mas deve ser feita o mais próximo possível do 

foco das chamas (queimadores de gás).; e, a 

das válvulas de alívio de pressão deve, tam-

bém, se aproximar o máximo possível da fonte 

de pr?dução de gás (digestor) •25 
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~ importante, ainda, que outros dispo 

si ti vos adicionais sejam incluídos nas canali-
' 

zaçoes de ·gás ·(r~cjuladores de ·pressão, válvu

las ·de ·s~gurança ·contra eXplosões, retentores 

de chamàs, .válvulas de ·retenção. e outros) . 3 

3.4.6.10 Afastamento dos queimadores de gás 

No levantamento, efetuado nas 4 ETEs 

que possuiam queimadores de gás em atividade-, 

na ocasião da pesquisa, verificou-se que 1 

(25,00%) tinha esta unidade situada junto a urra 

edificação, onde funcionavam o setor de admi-

nistração e o laboratório da ETE (TABELA 14) • 

Havia, também, próximo ao queimador 

de gás, uma árvore,· a qual corria o risco de 

ser ati!lgida pelas suas chamas. 

Nas demais ETEs, os queimadores de 

gás estavam localizados a uma distância s~gura 

de quaisquer unidades ou edifícios da ETE, ine 

xistindo, inclusive, vegetação nas suas proxi-

midades. 

A distância horizontal recomendada -e 

a estabelecida pelo P-NB-57.0 2
, no seu ítem 

6. 7. 6 .18., o qual diz que ·"os queimadores de 

. gás serão instalados a uma distância mínima de 

20 metros de qualquer unidade ou edifício da 

Estação, " 

Há necessidade, ainda, de que os quei 

madores de gás tenham uma altura suficiente pa 
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ra ass~gurar a proteção dos operadores e da 

própria estrutura sobre ·a qual se ~poiam.25 

3.4.7 Proteção de Partes Móveis 

A TABELA 15 mostra o resultado do 

levantamento relativo às medidas preventivas ado·t~ 

das para evitar a ocorrência de ·acidentes com p·ar 

tes móveis de máquinàs e equipamentos, no interior 

das 11 ETEs pesquisadas. 

TABELA 15 - MEDIDAS PREVENTIVAS. PARA EVITAR A DCDRR~NCIA 

DE ACIDENTES COM PARTES MdVEIS DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, EM 11 ETEs PESQUISADAS. 1978. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SIM NÃO TOTAL 
EVITAR A OCORRENCIA DE ACI N9 % N9 % N9 % 
DENTES COM PARTES MdVEIS 

PROTEÇÃO DE PARTES MdVEIS . 

grades mecanizadas 6 100,00 6 100,00 

caixas de areia 3 60,00 2 40,00 5 100,00 

elevatórias de esgotos 12 48,00 13 52,00 25 100,00 

tanques de aeração de lodo 1 50,00 1 50.00 2 100,00 

3.4.7.1 Grades mecanizadas 

No levantamento, efetuado nas 6 ETEs 

que possuiam grades mecanizadas, verificou-

se que todas tinham guarda-corpos ou guardas 

de proteção, instalados de tal forma a evi-

tar que os operadores entrem em contacto com 

as correntes que dão movimento aos rastelos 
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ou càm as rodas dentadas que acionam estas cor 

rentes (TABELA 15) . 

3.4.7.2 Caixas de are1a 

No levantamento, efetuado nas 8 ETEs 

que possuiam caixas de areia, verificou-se que 

apenas 5 destas unidades tinham dispositivos 

de limpeza mecanizados. !)estas, 2 (40,00%) 

apresentavam alguns àe seus comoonentes móveis, . . 
sem proteção, com risco de acidente paraos ope 

radores · (TABELA 15) • 

Isto não está de acordo com o que esta 

belece a NR 1237
, no seu ítem 12.3.1., o qual 

diz que "as máquinas e equipamentos deverão ter 

as suas transmissões de força enclausuraàas den 

tro de sua estrutura, ou devidamente protegidas". 

3.4.7.3 Estações elevatórias de esgotos 

No levantamento, efetuado nas 25 esta 

ções elevatórias de esgotos e/ou lodos, verifi 

cou-se que 13 (52,00%) não possuiam guardas de 

proteção junto a mecanismos tais como polias, 

correias, engrenagens e eixos de transmissão 

(TABELA 15) . 

A proteção das partes móveis expostas 

dos motores e bombas é de fundamental importâE_ 

cia para a prevençao de acidentes no interior 

das elevatórias de esgotos, isto porque, em de 

corrência do reduzido espaço de que dispC:em tais 
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unidades, há necessidade,_ geralmente, da insta 0 

lação destes mecanismos,de recalque, beni próxi 

mos uns aos outros. 

Não havendo espaço suficiente para a 

circulação dos operadores· por entre os motores 

e bombas, eles costumam utilizar passagens p~ 

rigosas sobre ·canalizações, eixos de transmis 

sao, e, até ·mesmo, sobre ·o corpo dos motores e 

bombas. 

Por este motivo, para evitar que tais 

mecanismos provoquem acidentes,_ geralmente gr~ 

ves, é necessária a instalação de guardas de 

proteção. 16 "' · 34 . 

3.4.7.4 Tanques de aeraçao de lodo 

No levantamento, efetuado nas 5 ETEs 

que possuíam tanques de aeração de lodo, veri 

ficou-se que somente 2 tinham eixos de acopla

mento entre os motores que acionam os aerado

res, os quais localizam-se ao longo das passa 

relas destas unidades. 

Dentre as 2 ETEs levadas em considera 

çao nesta pesquisa, observou-se que 1 (50,00%) 

não possuía guardas de proteção em torno des 

tes eixos, expondo os operadores ao risco de 

contato com as suas partes móveis (TABELA 15) . 

Além de poderem ferir, diretamente, os 

operadores, tais eixos, por tomarem parte do 

espaço destinado à sua passagem pelas passare 
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las, principalmente quando em movimento, podem 

ser causadores· de ·sua queda no. interior desses 

tanques. 

3.5 ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E 
EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT 

A TABELA 16 mostra o resultado do levantarnen 

to relativo às atividades desenvolvidas, no interior das 

Estações de Tratamento de Esgotos, pelo Serviço Especia.li 

zado em Segurança e em Medicina do Trabalho das Corrpanhias 

de Saneamento, as quais pertencem as 11 ETEs pes·quisadas. 

TABELA 16 - ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA 

E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT - EM 11 ETEs 

PESQUISADAS. 1978. 

ATIVIDAQES DO SESMT SIM NÃO TOTAL 
N9 % N9 . . %~~ N9 % 

PRESTAÇÃO DE SOCORRO 
AOS ACIDENTADOS 

postos de socorro de urgência 11 100,00 11 100,00 

caixas de primeiros socorros 2 18.18 9 81,82 11 100,00 

treinamento dos operadores 5 45,45 6 54.55 11 100.00 

· VACINAÇÃO DOS OPERADORES 

tétano 5 45,45 6 54,55 11 100,00 

febre tifÓide 2 18.18 9 81,82 11 100,00 

EXAMES MEDICOS NOS OPERADORES 

pré-admissionais 11 100,00 11 100,00 

periódicos 11 100,00 11 100,00 

PROGRAMAS ESPEC!FICOS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 11 100,00 11 100,00 
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3.5.1 Prest~çio de Socorro aos Acidentados 

A NR 4 37 . 1 no seu ítem 4.14 .k. 1 diz que 

compete ao Setor de Medicina do Trabalho o "estabe·le 

cimento de ·medidas para o pronto atendimento dos aci 

dentados e das emergências· médicas, e promoção de ttei 

namento em Primeiros Socorros dentro da Empresa". 

3 7 . A NR 7 , no seu ítem 7.5. 1 reforça 

ainda mais a Norma anterior, quando diz que "todo ·es 

tabelecimento deve estar equipado com material neces 

sário à prestação de primeiros socorros". 

Para verificar se as Normas acima es 

tão sendo cumpridas, no interior das ETEs 1 foi feito 

um levantamento, buscando dados relativos à existên 

cia de postos de socorro de urgência e de caixas de 

primeiros socorros no interior das mesmas, e, aind&, 

de operadores treinados em prim~iros socorros. 

Os resultados desta pesquisa sao dados 

a s~guir. 

3.5.1.1 Postos de socorro de urgência 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se que 

inexistiam Postos de Socorro de Urgência em seu 

interior (TABELA 16) • 

Entretanto, foi observado que o atendi 

mento dos acidentados era feito em hospitais 

próximos (10 a 15 minutos de carro, em média). 
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Em todas as Companhias de Saneamento 

incluídas na pesquisa, existia um Setor de 

Medicina do Trabalho que ·prestava seus servi 

ços a todos os funcionários da Empresa. 

A comunicação dos acidentes era fei

ta através de telefones, ou por meio de rá

dio-transmissores instalados na própria ETE. 

3.5.1.2 Caixas de primeiros socorros 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que 9 (81,82%) não possuiam caixas de primei 

ros socorros no seu interior (TABELA 16) . 

Nestas ETEs nao está havendo o uso 

adequado e imediato dos materiais de primei-

ros socorros, cujo benefício principal -e o 

de evitar que a infecção se desenvolva, prin 

cipalmente nos acidentes leves.16 

As caixa.s de primeiros socorros de-

vem ser instaladas em locais de fácil acesso 

para os operadores. 19 

3.5.1.3 Treinamento em primeiros socorros 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que 6 (54,55%) não possuiam nenhum de seus 

operadores treinados em primeiros socorros 

(TABELA 16) . 

Nestas ETEs, caso um acidente ocorra 

com um de seus operadores, este elemento fi 

cará a mercê de um pronto atendimento por 
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pessoal c1~spreparado, o que pode agravar ain 

da mais a sua situação. 

~ necessário, portanto, que os seus 

operadores tenham um treinamento sobre pri

meiros socorros 6
"' 

16 e que se familiarizem 

com os métodos de salvamento 18 e de respira 

çao artificial. 19
"'.· 

29 

A técnica de massagem cardíaca exter 

na também deve ser ensinada aos operadores, 

principalmente para atendimento de casos de 

afogamento ou de choques elétricos. 

3.5.2 Vacinação dos Operadores 

A NR 4 37
, no seu ítem 4.14.i., diz 

que compete ao Setor de Medicina do Trabalho a "pro 

moção de medidas profiláticas corno vacinação e ou

tras". 

Com o objetivo de verificar se a Nor 

ma acima vem sendo cumprida, no interior das ETEs 

pesquisadas, procurou-se levantar dados relativos 

à vacinação dos operadores contra tétano e febre 

tifóide, visto ser recomendado que o pessoal, lot~ 

do nos serviços de águas residuárias, seja vacina 

do contra estas duas doenças. 11
-' 

14
-' 

23 

3.5.2.1 Vacinação contra tétano 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que 6 (54,55%) não possuíam uma programaçao 
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definida, no sentido de vacinar todos os seus 

operadores contra tétano (TABELA 16) • 

Por se tratar de uma doença bastante 

perigosa, que pode ser causada por materiais 

infectados pelo esgoto, deveria ser exigida, 

nestas ETEs, a vacinação de todos os seus ope 

radores. 

3.5.2.2 Vacinação contra febre tifóide 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 

que 9 (81,82%} nao possuiam uma progranação·d~ 

finida, no sentido de vacinar todos os seus 

operadores contra febre tifóide {TABELA 16). 

Como se trata de um ambiente onde há 

dificuldade para a manutenção de boas condi

ções sanitárias, e, ainda, devido a natureza 

do trabalho desenvolvido pelos operadores de 

ETEs, esta vacina deveria ser obrigatória pa 

ra os mesmos, pois estão expostos à infecção. 

3.5.3 Exames Médicos nos Operadores 

Todos os operadores, segundo informa 

çoes prestadas pelo SESMT das Companhias de Sanea 

mento, às quais pertencem as 11 ETEs levantadas, sao 

submetidos a exames médicos pré-admissionais e pe

riódicos, de rotina (TABELA 16}. 

~ importante que se diga que o exame 

médico pré-admissional indica se um indivíduo tem 
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condições para exe.rcer determinadas funções • 17 

Quanto aos exames periódicos, feitos 

anualmente ·pelas Companhias de Saneamento, há neces 

sidade de ser discutido algo a seu respeito, pois o 

Ítem 7. 3. da NR 7 3 7 diz que o "exame médico será 

renovado, sernestralme~te, nas atividades e 

ções insalubres ••.• " 

opera-

Mesmo que as NRs 37 nao citem as Esta 

çoes de Tratamento de Esgotos corno atividades e ope 

rações que envolvem agentes biológicos, cuja insalu 

bridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, 

algumas ETEs pagam o adicional de insalubridade a 

seus operadores, o que significa que, acertadamen

te, já reconheceram o risco a que estão expostos •. 

- ~ntretanto, o que nao tem .sido feito, 

é o exame semestral, ao invés de anualmente, confor 

me estabele a NR anteriormente citada. 

Neste levantamento foi observado, ta_!!! 

bém, que inexistem pesquisas no sentido de identifi 

car as doenças específicas da função de operador de 

ETEs, trabalho este que poderia ser desenvolvido pe

los SESMT. 

3.5.4 Programas Específicos de Segurança do Trabalho 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se 
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que inexistia, em todas elas, um Programa Específico 
. -

de ·segurança do Trabalho, para operaçao de Estações, 

de Tratamento de Esgotos (TABELA 16) • 

Observou-se, ainda, que os operadores 

nao recebiam Um treinament.o específico, no que se re 

!aciona com a prevenção. de acidentes do trabalho, em 

ETEs. 

Em algumas ETEs de maiores recursos, 

notou-se que as Companhias de Saneamento lhés forne 

ciam instruções_ gerais de segurança. Entretanto, nes 

tas instruções não estavam incluídos assuntos . ·rela-

cionados com as atividades desenvolvidas no interior 

das Estações de Tratamento de Esgotos. 

Deveria existir um programa de treina

mento para operadores de ETEs, a nível nacional, e a 

literatura sobre o assunto poderia ser produzida e 

distribuída para as ETEs, grátis, ou a baixo custo. 6 

A Administração da ETE deveria promo-

ver o treinamento de seus operadores, com recursos 

próprios, no horário de serviço. 

Treinamentos especiais, de apoio, uti·li 

zando filmes ou slides relativos à entrada segura em 

bueiros e digestores, e manuais específicos sobre se 

gurança na operação de ETEs, também devem fazer par 

te dos Pr~gramas Específicos de Segurança para Esta 

ções de Tratamento de Esgotos. 6 
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Finalizando, ternos a dizer que, os 

SESMTs das Companhias. de Saneamento, às quais per 

tencern as 11 ETEs pesquisadas, deveriam cumprir o 

estabelecido pela NR 437,.no seu Ítem 4.i2., o qual 

diz que cabe ao Setor de Segurança do Trabalho, den 

tro dos limites de competência de cada profissio-

nal especializado da respectiva área a "promoção, 

em articulação com o órgão de treinamento de pes

soal e com os órgãos envolvidos, da elaboração de 

programas de treinamento geral e específico de se 

. gurança do trabalho". 

3.6 SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Nas 11 ETEs levantadas, verificou-se que 2 

(18,18%) não possuiarn um sistema de vigilância, na en

trada da ETE, para ev1tar a penetração de pessoas estra 

nhas ao ambiente de trabalho (TABELA 17). 

TABELA 17 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMO-

NIAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO, EM 11 

PESQUISADAS, 1978 

ETES 

ATIVIDADES DO SERVIÇO DE 
SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Vigias ou guardas_de segurança 

SIM 
N9 % 

9 81,82 

NÃO TOTAL 
N9 % N9 % 

2 18,18 11 100,00 
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Inexistindo vigias ou guardas de segurança no 

interior da ETE, terão acesso, sem controle: funcionários 

do serviço de abasteCimento d'~gria, de energia elétrica e 

de gás;'pessoal encarregado da manutenção elétrica e mecâ 

nica dos equipamentos da ETE; vendedores; carteiros; visi 

tantes; estudantes e outros: 2 

O maior perigo, entretanto, reside na possibi

lidade de penetração de crianças que moram na periferia da 

ETE. Estas, costumam pular por cima dos muros ou ultra

passar as cercas que limitam a ETE (quando existem), indo 

para o seu interior, com a finalidade de buscar ou até 

mesmo jogar bola; soltar pipas; ou brincar. 

A vigilância destes ambientes é, portanto, de 

fundamental importância para que nao ocorram acidentes 

com pessoas que desconhecem os perigos existentes no inte 

rior das diversas unidaàes da ETE. 

Os encarregados da vigilância devem encaminhar 

qualquer visitante à presença de um dos operadores, para 

que seja por ele acompanhado, principalmente quando este 

desejar percorrer a área interna da ETE. 

3.7 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO NAS ETEs 

Suspeitou-se, durante a efetuação da pesquisa, 

de que a iluminação existente em algumas ETEs poderia ser 

deficiente, à noite, não possuindo um iluminamento geral 
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conforme determina a NR 15 3 ~, no seu Anexo n9 4, que tra 

ta dos níveis mínimos de ·iluminamento, em lux, por tipos 

de atividade, o qual estabelece que as Estações de Trata 

mento de E~gotos devem possuir um iluminamento. geral de 

150 lux; de que o ruído, de alguns de seus equipamentos, 

poderia estar excedendo os Limites de Tolerância estabe

lecidos pela NR 15 37
, no seu Anexo n9 1 que fixa em 85 

dB(A) a máxima exposição diária permissível para 8 horas 

de trabaiho; de que havia possibilidade de existência de 

. gases e vapores inflamáveis ou explosivos, em mistura com 

o ar ambiente, em condições de explosividade, principa..!_ 

mente em locais confinados; e, ainda, de que os 
.,. . 

lll.Vel.S 

de concentração do gás sulfídrico poderiam, também, em 

locais confinados, exceder os· Limites de Tolerância es·ta 

belecidos pelo Quadro 1 da NR 15 37
, no seu Anexo n9 11, 

o qual estipula em 8 ppm a máxima concentração permiti

da para uma jornada de trabalho de até 48 horas por sema 

na, inclusive. 

Foi feito, então, um levantamento visando a 

determinar os níveis de iluminamento, à noite; os níveis 

de ruído; os níveis de explosividade; e os níveis de con 

centração do gás sulfídrico, nas ETEs onde houve possibi 

lidade de coletar tais dados •. 

3.7.1 Níveis de Iluminamento 

Nas 11 ETEs incluídas na pesquisa, somente te 

ve-se condições de efetuar as determinações dos 

de iluminamento, à noite, em 2 ETEs. 

níveis 
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Não houve meios para a obtenção de tais 

dados nas demais ETEs, no horário noturno, devido ser 

ex:tgido por algumas Companhias de Saneamento incluí

das ·na pesquisa, que ·um Supervisor de Segurança do 

Trabalho acompanhe o pesquisador para o auxiliar e to 

mar conhecimento dos dados por ele obtidos. 

Como o horário de trabalho desses pro

fissionais, junto às ETEs, é diurno, houve dificul"da 

de para acesso às mesmas, à noite, isto, principalme~ 

te, em vista da distância que separa estas Estações 

de Tratamento de Esgotos da sede ·da Companhia de Sa

neamento à qual pertencem. 

Nestas 2 ETEs, procurou-se · determinar 

os níveis de iluminamento junto a algumas de suas uni 

dades de tratamento, fazendo-se as avaliações a 0,75 

metros do piso, conforme determina o ítem 2 do Anexo 

n9 4 da NR 15 37
• Estes resultados constam na TABELA 

18. 

Pela TABELA 18 podemos verificar que, 

à noite, em algumas unidades das 2 ETEs levantadas, 

não existe iluminação adequada, se levarmos em consi

deração os níveis mínimos de iluminamento, fixados pe 

ia Norma 37 já citada (150 lux). 

Não se pode afirmar, coro certeza, as 

causas que as têm levado a possuirero este reduzido ní 

vel de iluminamento. Entretanto, foram constatadas, 
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TABELA 18 - N!VEIS DE ILUMINAMENTO EM ALGUMAS UNIDADES PERTENCENTES A 2 

ESTAÇÔES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS INCLU!OAS NA PESQUISA. NO 

HORARID NOTURNO, 1980 (continua) 

UNIDADE DA ETE 

POÇO DE SUCÇÃO DAS BOMBAS 
DE ESGOTO BRUTO 

Escada de acesso ao poço (1) 
( 2) 

Interior do poço (1) 
(2) 

Junto a grade grosseira (1) 
( 2) 

Junto ao comando hidráulico 

ELEVATÚRIA DE ESGOTO BRUTO 

Sala de comando (1) 
(2) 

Junto à mesa de comando (1) 

Passarela da elevatória (1) 
(2) 

Junto às bombas (2) 

ELEVATúRIA DE LODO 
DECANTADO PRIMARID 

Piso superior (1) 
( 2) 

(1) 

Piso inferior (junto as bombas) (1) 
(2) 

Escada de acesso (2) 

CASA DE BOMBAS DOS ADEN 
SADDRES DE LODO 

Piso superior (1) 

Piso inferior (1) 

ELEVATúRIA DE LODO 
HDMOGENEIZADO 

Piso superior (2) 

Escada de acesso (2) 

Piso inferior (junto as bombas) (2) 

N!VEL DE ILUMINAMENTO 
( .1 ux ) 

100 
50 

40 
150 

30 
100 

30 

200 
300 

150 

50 
100 

15 

150 
10 

40 
60 

150 

100 

20 

50 

20 

50 
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, TABELA 18 - N!VEIS DE ILUMINAMENTO EM ALGUMAS UNIDADES PERTENCENTES A 2 

ESTAÇCES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS INCLU!DAS NA PESQUISA, NO 

HORARIO NOTURNO, 1980, 

UNIDADE DA ETE 

GRADE MECANIZADA 

Junto à grade (1) 
(2) 

Passarela entre grade grosseira 
e grade mecanizada (2) 

DESARENADOR 

Ambiente interno (1) 
( 2) 

Escada de acesso (1) 

DECANTADOR PRIMARIO 

Junto ~ parede externa (21 

ADENSADOR DE LODO 

Junto ~ parede externa (2) 

Passarela de acesso (1) 

TANQUE DE ACUMULAÇÃO DE LOQD 

Junto ~ parede externa (2) 

DIGESTORES DE LODO 

Sala de comando (2) 

Escada de acesso (2) 

Topo (2) 

(conclusão) 

N!VEL DE ILUMINAMENTO 
( .lux.J .. 

5 
30 

30 

80 
10 

50 

5 

15 

100 

10 

Piso em volta do digestor (na base) (1) 

150 

5 

10 

70 

NOTA: Os numeras entre parênteses referem-se ao código das ETEs onde foi 

feito o levantamento. 
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em algumas unidades, lâmpadas queimadas, lâmpadas su 

jas e inexistência de 'lâmpadas nos bocais, o que po 

de es·tar contribuindo para o problema apontado. 

Quanto a problemas de projeto, incluin 

do tipo de iluminação adotado, potência das lâmpa

das, localização das iluminárias e número de pontos 

de luz no interior das diversas unidades da ETE, não

podemos fazer·nenhuma consideração a seu respeito. 

Isto demandaria um estudo específico, em função da 

área de cada unidade, e de outros fatores, cuja de

terminação foge aos objetivos deste trabalho. 

3.7.'2 Níveis de Ruído 

Em a~gumas unidades, pertencentes às 

11 ETEs levantadas, determinou-se os níveis de ruído. 

Tais determinações foram feitas de 

acordo com o que estabelece o Anexo n9 1 da NR 15 37
, 

em seu ítem 2, que assim se expressa: "os níveis de, 

ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em 

decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão so 

nora operando no circuito de compensação "A" e cir

cuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem 

ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador". 

Os resultados obtidos neste levantamen 

to encontram-se na TABELA 19. 
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TA~ELA .19 - N!VEIS DE RU!DO EM.ALGUMAS UNIDADES PERTENCENTES AS 11 ESTA-

ÇDES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS INCLU!DAS NA PESQUISA, 1980 

(continua) 

UNIDADE DA ETE 

POÇO DE SUCÇÃO DAS BOMBAS 
DE ESGOTO BRUTO (1) 

(2) 
( 3) 

(4) 
( 5) 
(6) 
(7) 

( 8) 

ELEVATÚRIA DE ESGOTO BRUTO 

Sala de comando (1) 
(2) 
(4) 
(6) 

Passarela da elevatória (1) 
(2) 

ELEVATÚRIA DE LODO 
DECANTADO PRIMARIO 

Junto à bomba 

Piso superior 

DECANTADOR PRIMARIO 

( 1) 

(2) 

( 1) 

Junto à parede externa (2) 
(lO) 

ELEVATÚRIA DE LODO 
HOMOGENEIZADO 

Junto às bombas (2) 

Piso superior (2) 

DESARENADOR (1) 
( 3) 

CASA DE RECALQUE DE AGUA 
PARA LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS (1) 

BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO 
DE LODO DOS DIGESTORES (1) 

ELEVATÚRIA DO FILTRO BIOLÚGICO (7) 

N!VEL DE RU!DO 

dB (A) 

77 
80 
84 
86 
76 
75 
88 
83 

70 
77 
80 
63 

76 
82 

82 
82 

75 

80 
79 

80 

74 

82 
78 

92 

79 

78 
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TABELA 19 - N!VEIS DE RU!DO EM ALGUMAS UNIDADES PERTENCENTES AS 11 ESTA-
' 

ÇCES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS INCLU!DAS NA PESQUISA, 1980 

(conclusão) 

UNIDADE DA ETE 

SALA DOS COMPRESSO 
RES DOS AERADORES- (5') 

TANQUES DE AERAÇÃO DE LODO 

A 15 metros dos motores (8] 

A 5 metros dos motores (8) 

Junto ao motor (8) 

Nas passarelas (4) 
( 8) 

(9) 
(lO) 
( 11) 

ELEVATÓRIA DE RECALQUE 
DE LODOS ATIVADOS 

ELEVATÓRIA DE LODO 
PARA OS DIGESTDRES 

(9) 
(lO) 

(4) 
( 8) . 

(lO) 

CASA DOS AQUECEDORES DE LODO (9) 

CASA DE FORÇA (4) 

SALA DE PRENSAGEM DE LODO 

Compressores (4) 

Prensas (com silencioso) (4) 

Ponte rolante (4) 

POÇO DE DESCARGA DO 
LODO DOS DIGESTORES (4) 

N!VEL DE RU!OO 

. dB (A) 

104 

73 

82 

94 

76 
84 
78 
76. 
74 

82 
82 

92 
86 
90 

78 

73 

85 

88 

100 

91 

NOTA: Os numeras entre parênteses referem-se ao código das ETEs onde foi 

feito o levantamento. 
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Para que se possa ter condições de com 

parar os valores encontrados na TABELA 19, com os li 

mites de tolerância fixados no Quadro do Anexo n9 1 

da NR 15 37
, é necessário que ·anexemos o mesmo a este 

trabalhei. 

NR 15 - ANEXO N9 1 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RU!DO CONT!NUO OU INTERMITENTE 

N!VEL DE RU!DO MAX IMA EXPOSIÇÃO OlARIA 

dB (A) PERMISS!VEL 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas 8 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas 8 40 minutos 

94 2 horas 8 15 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora 8 45 minutos 

98 1 hora 8 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 

115 7 minutos 

FONTE: SEGURANÇA e Medicina do Trabalho: nova lei para o Brasi1 37 
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No Quadro do Anexo n9 1 da NR 15, pode 

mos verificar que a máxima exposição diária permissí 
I 

vel para 8 horas de ·trabalho é a 85 dB(A). 

Caso os níveis de ·ruído encontrados se 

jam maiores do que 85 dB(A), o tempo de exposição deve 

rá ser inferior a· 8 horas diárias. 

Entretanto, os operadores das ETEs 

exercem suas atividades em regime de trabalho que va 

ria de Estação para Estação. Uns trabalham 8 horas/ 

dia e outros em turnos de 12/24 ou 24/48. 

Deve-se considerar, ainda, o fato de 

que os operadores executam as suas atividades nas 

ETEs, em diversas unidades, deslocando-se continua-

mente de um setor para outro, permanecendo ora em lo 

cais ruidosos, e ora em locais cujos níveis de ruído 

são insignificantes. 

Se observarmos os resultados constan 

tes na TABELA 19, os quais foram obtidos das determi 

naçoes feitas no horário de traba.lho dos operadores, 

veremos que muitos níveis de ruído encontrados sup~ 

ramo limite de tolerância estipulado em 85dB(N, pa 

ra 8 horas diárias de trabalho. 

Embora sem elementos concretos para 

afirmar, seria prudente um estudo para verificar se 

os operadores de ETEs estão se expondo a níveis de 

ruído prejudiciais à sua saúde, pois, pelos valores 
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encontrados, deve-se suspeitar de que os operadores 

possam estar prejudicando o seu sistema nervoso, a 
' 

sua produtividade, a sua comunicação com os demais 

companheiros de trabalho, e, mesmo se expondo a um 

maior número de acidentes. 

3.7.3 Níveis de Explosividade 

Nas 11 ETEs incluidas na pesquisa, so 

mente 5 puderam ser submetidas a um levantamento ·re 

lativo à possibilidade de formação de misturas de 

gases e vapores, em condições de explosividade, no 

interior de a~gumas de suas unidades. 

Nas demais, nao houve meios de efe-

tuá-lo, devido ao fato do exp~osimetro, que seria 

utilizado pelo pesquisador, não· estar disponivel, 

no momento do levantamento. 

Nas 5 ETEs levantadas, determinou-se 

em algumas de suas unidades os níveis de explosivi 

dade em % do LIE (Limite Inferior de ExpJosividade) • 

Tais medições foram feitas somente em locais onde 

existia alguma possibilidade de acumularem-se gases 

ou vapores, ou seja, em locais confinados. Os re-

sultados obtidos encontram-se na TABELA 20. 

Para·que se tenha condições de inter 

pretar os resultados constantes na TABELA 20, é ne 

cessário que, antes, seja di to o significado dos "li 

mites inferior e superior de explosividade. 
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TABELA 20 - N!VEIS DE EXPLOSIVIDAOE, EM% DO LIE, EM ALGUMAS UNIDADES 

PERTENCENTES A 5 ESTAÇCES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS INCLU!OAS 

NA PESQUISA, 1980. 

UNIDADE DA ETE 

POÇO DE SUCÇÃO DAS BOMBAS 
DE ESGOTO BRUTO (1) 

(2) 
(3) 
(4) 

DESARENAOOR (1) 

DIGESTOR PRIMARIO 
(parcialmente vazio) 

Próximo ao fundo (3) 

No topo (tampa aberta) (3) 

Várias alturas (4) 

DIGESTOR SECUNDARIO 

Várias alturas 
(parcialmente vazio)· (4) 

Próximo ao topo 
(quase cheio) (7) 

POÇO DE DESCARGA DO LODO 
DOS DIGESTORES 

Junto ao digestor de lodo (4) 

N!VEL DE EXPLOSIVIDADE 

( . % 00 LTE ) 

4 
2 

59 

40 

18 

> 100 

20 

20 

NOTA: Os números entre parênteses referem-se ao código das ETEs onde foi 

feito o levantamento. 
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o l"imi te inferior de explosi vidade 

(LIE) e o l"imite superior de explosi vidade (LSE) são, 
.. . 

respectivamente,· a concentração mínima e· ·máxima de 

um gás inflamável e:rri mistura com o ar, na qual have 

rá uma explosão se existir, no ambiente, uma fonte· 

de ignição. 

A exp-losão somente ocorrerá se a con 

centração do gás· inflamável, em mistura com o . : ar, 

estiver acima do LIE e abaixo do LSE; ou seja, den 

tro de seus limites. 

Isto significa que, abaixo do LIE, a 

mistura é rouito pobre em gases inflamáveis, para ex 

plodir; enquanto que, acima do LSE, a mistura é mui 

to rica em gases inflamáveis, para explodir.* 

Na TABELA 21 sao fornecidos os limi 

tes inferior e superior de explosividade, de alguns 

gases inflamáveis comumente encontrados no interior 

das ETEs. 

TABELA 21 - LIMITE INFERIOR (LIE) E SUPERIOR (LSE) DE EXPLDSIVIDADE 

DE ALGUNS GASES INFLAMÁVEIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO INTE

RIOR DAS ETEs. 

GÁS LIE ("% POR VOLUME DE AR) LSE (% POR VOLUME DE AR) 

Hidrogênio 4,00 74.00 

Gás su1fÍdrico 4.30 46.00 

Metano 5,00 15.00 

Gás.do lodo 5,30 19,30 

ADAPTADO DO: FEDERATIDN DF SEWAGE ANO INDUSTRIAL WASTES ASSOCIATION 16 

* KLEEC, L.R.W. V. Gases o vapores noeivos y defiaienaias de oxigeno en 
aZaantariUas y plantas de tratamiento de aguas negras. p.4-6 (có
pia xerox). 
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O aparelho utilizado na pesquisa, ou 

seja, o Explosímetro, não.determina, di~etamente, a 

concentração do. gás por volume ·de ar. Ele ·fornece, 

de imediato, a porcentagem do limite inferior de ex 

plosividade (LIE) dos gases inflamáveis existentes 
I 

no ambiente • 

.... 

Por medida de segurança, quando as 

leituras obtidas pelo Explosímetro acusam valores 

· superiores a 20% do LIE, as concentrações dos_ gases 

inflamáveis, no ambiente, devem ser consideradas pe 

rigosas. * . 

As leituras acima de 60% do LIE sao 

consideradas, pelo aparelho, como indicadoras da 

existência de mistura de gases com o ar, em condi

çoes de explosividade. Concentrações superiores a 

100% do LIE, obviamente, são potencialmente explosi 

vas, bastando existir presente uma fonte de ignição 

para que a explosão ocorra, imediatamente • 

. Baseados nestas informações, tem-se, 

agora, condições para interpretar e comentar os re 

sultados obtidos pelo levantamento efetuado em algt! 

mas unidades pertencentes a 5 ETEs e registrados na 

TABELA 20. 

No poço de sucção das bombas de esgo-

to bruto e no desarenador, os valores encontrados 

denotaram a irexistência de risoo de e:xplosão no seu interior. 

* KLEEC, L.R.W.V. Gases o vapores noaivos y defiaienaias de 
oxigeno en aZaantariZZas y plantas de tratamiento de 
aguas negras. p.4-6 (aÓpia xerox). 
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Devido, entretanto, ao fato de ter si 

do detectada a pres·en:ça de_ gases inflamáveis, mesmo 
I 

em baixas concentrações, no poço de sucção das bom 

bas de esgoto bruto, faz-se ali recomendável um cer 

to cuidado com relação à presença de chamas aber-

tas, de qualquer tipo. Isto se justifica por se 

tratar de um ambiente confinado, onde, no evento de 

uma paralização dos ventiÍadores ou eXaustores ·exis 

tentes nestas unidades,· a concentração desses gases 

tenderá a aumentar. 

No interior do digestor primário, ten 

do sido encontradas concentrações de_ gases inflamá-

veis em mistura com o ar, atingindo valores de até 

59% do LIE, e, no interior do digestor secundário, 

tais valores tendo sido ainda maiores, ou seja, su 

periores a 100% do LIE, tudo indica que os mesmos sao 

perigosos, ch~gando a atingir, em determinados ins 

tantes, concentrações potencialmente explosivas. Por 

tanto, todo cuidado deve ser tomado para que nao se 

usem chamas abertas de qualquer tipo, na ocasião em 

que houver necessidade de serem efetuados alguns ser• 

viços, ou inspeções em seu interior, ou nas suas 

proximidades. 

3.7.4 Níveis de Concentração do Gás SulfÍdrico 

Dentre os diversos gases prováveis de 

serem encontrados nas ETEs, o_ gás sulfídrico roere-

ceu uma pesquisa à parte, devido ao fato dele ser 
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extremamente irr.i·tante e tóxico, e, ainda,. um -gas 

traiçoeiro e per~goso, pois exposições a altas con 
' ' -

centrações, mesmo durante ·reduzido es·paço · de tem

po, podem apagar o senso de percepção do nervo ol 

fativo. Isto pode causar uma falsa sensação de se 

. gurança em quem.o i·nala, pois o seu odor típico de 

ovo podre desaparece, dando a impressão de que nao 

há mais o perigo da presença deste gás no arnbien~ 

te. 3 3 

Nas 11 ETEs incluídas na pesquisa, 

somente 5.foram submetidas a U:m levantamento com o 

objetivo de detectar a presença do_ gás sulfídrico 

em algumas de ·suas unidades de tratamento. 

Nas demais, nao houve possibilidade 

de fazê-lo, devido ao reduzido número de tubos 'de 

tetores.. de_ gá_s sulfídrico existentes para a efe

tuação da pesquisa. Por se tratar de material 1m 

portado, tais tubos não foram encontrados em -nume 

ro suficiente para permitir a coleta de dados em 

todas as ETEs, na ocasião desejada. 

A TABELA 22 mostra os resultados 

obtidos nestas 5 ETEs. 
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TABELA 22 - N!VEIS DE CONCENTRAÇÃO DO GAS SULF!DRICO EM ALGU 

MAS UNIDADES PERTENCENTES A 5 ESTAÇCES DE TRATA 
' 

MENTO DE ESGOTOS INCLU!DAS NA PESQUISA, 1980. 

UNIDADE DA ETE 

POÇO DE SUCÇÃO DAS BOMBAS 
DE ESGOTO BRUTO (1) 

( 3) 
( 4) 

DESARENADOR ( 1) 

DIGESTOR PRIMARIO (3) 
( 4) 
( 9) 

(lO) 

OIGESTOR SECUNDARIO (4) 

POÇO DE DESCARGA DO LODO 
DOS DIGESTORES (4) 

CAIXA DE CHEGADA Do· 
ESGOTO BRUTO NA ETE (9) 

N!VEIS DE CONCENTRAÇÃO 
.DO GAS ,S ULF.!ORICO . (ppm) 

2 

20 
16 

14 

NOTA: Os numeras entre parênteses referem-se ao código das ETEs onde foi 

feito o levantamento. 
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Na TABELA 23 sao mostradas as respos 

tas fisio1~gicas para virias concentraç6es do -gas 

s·ulfídrico. 

TABELA 23 - RESPOSTAS FISIOLOGICAS PARA VARIAS CONCENTRAÇÕES 

DO GAS SULF!DRICO. 

CONCENTRAÇÃO DO GAS 
SULFfDRICO (ppm) 

10 

50 a 100 

100 

200 a 300 

500 a 700 

700 a 1000 

lODO a 2000 

RESPOSTA FISIOLOGICA 

Começa a irritação dos olhos 

Conjuntivite branda e irritação do 
trato respiratório. apos uma hora 
de exposição. 

Tosse. irritação dos olhos. perda 
do senso do olfato depois de 2 a 
15 minutos. Respiração ãlterada. 
dor nos olhos. e sonolência após 
15 a 30 minutos. seguida por irri
tação da garganta após uma hora. 
Diversas horas de exposição resul
tam no gradual aumento da gravida
de destes sintomas. e a morte pode 
ocorrer dentro das próximas 48 ho
ras. 

Indício de conjuntivite e irrita
ção do trato respiratório apos uma 
hora de exposição. 

Perda dos sentidos; possibilidade 
de morte em 30 minutos a uma hora. 

Perda rápida dos sentidos. 
ção da respiração e morte. 

cessa-

Perda imediata dos.sentidos. cessa 
ção rápida da respiraç~o. e morte 
dentro de poucos minutos. A morte 
poderá ocorrer mesmo que o indiví
duo seja removido para o ar fres
co. imediatamente. 

ADAPTADO DO: PROTECT personal from hydrogen sulfide 33 
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Na TABELA 24 estão indicadas as res 

postas subjetivas do olfato, para algumas concentra 
' 

ções do_ gás ·sulfídrico, em ppm. Estes dados podem 

servir apenas para a identificação de baixas concen 

trações deste gás no ambiente. 

TABELA 24 - RESPOSTAS SUBJETIVAS DO OLFATO PARA ALGUMAS CON 

CENTRAÇÕES DO GAS SULF!DRICO. 

CONCENTRAÇÃO DO GAS 
SULFfDRICO ( ppm ) 

RESPOSTAS SUBJETIVAS DO OLFATO 

0,02 Nenhum odor 

0,13 Odor minimo perceptivel 

0,77 Odor fraco. mas imediatamente perceptível 

4,60 Odor moderado. facilmente detetável 

27,00 Odor for~e. desagradável, mas não intolerável 

ADAPTADO DO: PROTECT p~rsonal from hydrogen sulfide33 

De posse dos dados constantes nas TABE 

LAS 23 e 24, pode-se, agora, comparar os valores ob 

tidos na TABELA 22 com os mesmos, e, ainda, com o 

Limite de Tolerância do gás sulfídrico (8 ppm) . 37 

No interior do poço de sucçao das bom 

bas de esgoto bruto e do desarenador, não foram dete 

tados níveis de concentração do gás sulfídrico que 

mereçam maiores preocupaçoes. Entretanto, deve ser 

mais uma vez considerado o fato de que, no evento da 

paralização dos ventiladores e dos exaustores, no po 

ço de sucção das bombas de esgoto bruto, a tendência 
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é de que se acumulem diversos 9ases, dentre os quais 

o gás sulfídrico. Obviamente, sua concentração deve 
I 

.rã atingir maiores· níveis do que ·os encontrados no 

levantamento. 

No interior do digestor primário, os 

níveis de concentração do. gás sulfídrico superaram o 

L'imi te de· Tolerância para o gás sulfídrico ( 8 ppm) • 

O mesmo ocorreu no poço de descarga do lodo dos di-· 

gestores. Entretanto, os operadores não se expoem, 

continuamente, a estes ambientes. Eles somente se 

aproximam destes locais para inspeções de ·rotina, ma 

nobras de registros e para coleta de amostras do lo 

do digerido. Eventualmente, há necessidade de limpe 

za do interior dos tanques de digestão de lodo. Pa-

ra a execução desta tarefa, os operadores penetram 

nos digestores, após os mesmos terem sido esvazia-

dos, com o objetivo de remover a areia e outros resí 

duos prejudiciais à digestão do lodo. Nesta ativida 

de, que, normalmente, se prolonga por vários dias, 

estão sujeitos a .se intoxicarem devido à presença do 

gás sulfídrico em níveis possivelmente bem superio-

res aos encontrados nas determinações feitas, visto 

que as mesmas foram efetuadas no topo do digestor on 

de há urra maior diluição destes gases pelo ar atmosfé 

rico. 

Quanto aos valores encontrados no inte 

rior do digestor secundário e na caixa de chegada do 

esgoto bruto na ETE, há uma indicação de que nestes 

' 
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locais nao houve produção, no momento do levantamen 

to, do gás sulfídrico. Como o digestor secundário 

nao possui ~gitadores de 'lodo em seu interior, tudo 

leva ·a crer que o. gás sulfídrico, por ser mais pes~ 

do do que o ar, estivesse, no momento do levantamen 

to, no fundo do digestor, não tendo sido acusado pe 

la medição feita no seu topo. Sobre a medição fei 

ta na caixa de chegada do esgoto bruto na ETE, a 

não acusação da presença do gás sulfídrico na mesma 

pode ser devida à grande diluição do esgoto, no dia 

da medição, por se tratar de um período de grande 

precipitação pluviométrica. 
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4 - CONSIDERAÇOES FINAIS 

Face aos resultados obtidos na pes·quisa, é ne 

necessário que sejam feitas as s~guintes considerações a seu 

respeito: 

1. Os resultados encontrados sao referentes às ETEs ·1e 

vantadas e não se tem base para estendê-los ao uni 

verso de Estações. 

2. Os resultados encontrados sao referentes aos opera

dores entrevistados, não havendo base para conside 

rã-los válidos para o universo de operadores. 

3. O fato de grande parte dos operadores ter alegado 

desconhecer a necessidade da utilização de algumas 

medidas preventivas, de caráter individual, para 

prevenir a ocorrência de acidentes, no interior das 

ETEs, pode dar origem às seguintes interpretações: 

- O Serviço Especializado em Segurança e em Medici

na do Trabalho - SESMT - da Companhia de Saneame~ 

to, à qual pertencem as ETEs pesquisadas, não ins 

truiu, adequadamente, os operadores quanto às me 

didas preventivas que devem ser adotadas, no inte 

rior das ETEs, para evitar a ocorrência de aciden 

tes; 

A Administração da ETE nao tem oferecido meios pa 

ra que os operadores possam ser treinados pelo 

SESMT; 

- A Administração da ETE nao tem recebido do SESMT 

a quantidade e o tipo de equipamento 

para fornecimento a seus operadores; 

necessário 
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- O SESMT nao tem especificado, adequadamente, os 

equipamentos·necessários à proteção dos operado 

res ·de ETEs; 

Os operadores desconhecem os riscos, em decorrên 

cia de seus superiores, ou mesmo dos profissio 

nais pertencentes ao SESMT também os desconhece 

rem; 

- Os próprios operadores têm adotado um tipo de 

comportamento contrário à segurança. 

4. O fato de terem sido encontradas algumas ETEs sem 

nenhum sistema de vigilância, para evitar a entra 

da, sem permissão, de qualquer pessoa que não seja 

funcionária das· mesmas, pode ·dar or~gem às seguin 

tes interpretações: 

- O Serviço de ·segurança Patrimonial da Companhia 

de Saneamento à qual pertencem as ETEs pesqui·sa 

das, desconhece que é de sua responsabilidade a 

ocorrência de qualquer acidente com pessoas es

tranhas a este ambiente de trabalho; 

- O Serviço de Segurança Patrimonial desconhece os 

riscos existentes nas ETEs, tanto para os oper~ 

dores, pessoas estranhas, e mesmo para a própria 

instalação; 

O Serviço de Segurança Patrimonial nao possui nú 

mero suficiente ·de vigilantes para colocar à dis 

posição destas ETEs; 

- O Serviço de Segurança Patrimonial nao foi cien 

tificado pelo SESMT acerca dos riscos existentes 

nas ETEs, e sobre a necessidade da permanência 

de vigilantes naquelas instalações; 

O Serviço de Segurança Patrimonial, mesmo ciente 

dos riscos existentes nas ETEs, não se dispõe a 

designar vigilantes para as mes·mas. 
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5. O fato de ter sido constatada a existência de baixos 

níveis de "iluminamento em algumas unidades pertencen 

tes· às ETEs incluídas na pes·quisa, ·em horário notur 

no, pode dar or;igem às s~guintes interpretações: 

No projeto dessas unidades nao foram dimensiona-

dos, corretamente, a potência das ·lâmpadas, o núme 

ro de pontos de ·luz, o tipo de "iluminação e a loca 

lização das luminárias; 

A Admini~tração da ETE não se ·tem preocupado. devi 

darnente com a manutenção das luminárias; 

A Administração da ETE não tem recursos suficien

tes para fazer, corretamente, a manutenção das ·1 u 

rninárias; 

- O SESMT da Companhia de Saneamento, à qual perten 

cem estas ETEs, não tem feito inspeções em seu ·in 

terior, visando a identificar os locais· mal 

nados, e propor soluções técnicas para que oz 

ilurni .. nl.-

veis de iluminamento estejam de acordo com os esta 

belecidos pelas normas de segurança; 

Os operadorés têm sido negligentes, não cornunican 

do à Administração da ETE,-ou não denunciando ao 

SESMT, .irr~gularidades na qualidade da iluminação 

existente na ETE. 

6. O fato de ter sido constatada a existência de níveis 

de ruído bastante elevados em algumas unidades per

tencentes a ETEs incluídas na pesquisa, pode dar ori 

gem às seguintes interpretações: 

No projeto da ETE não foram tornadas as devidas pro 

vidências, no sentido de minimizar o ruído produzi 

do no interior de algumas de suas unidades; 

A Administração da ETE não se tem preocupado, devi 

darnente, com a manutenção adequada dos dispositi

vos destinados a reduzir o ruído, na fonte, e na 

trajetória de propagaçao do mesmo; 
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A Administração da ETE nao tem recursos suficien

tes para fazer, .corretamente,' a manutenção dos 
. . 

dispositivos de ·controle do ruído; 

- O SESMT não tem feito inspeções no interior da 

ETE, no sentido de verificar ps locais mais ruido 

sos, e propor soluções técnicas para reduzir este 

ruído a níveis aceitáveis. 

7.. O fato de ter sido constatada a existência de varia-

dos riscos, em praticamente todos os tipos de uni·da 

des pertencentes às 11 ETEs pesquisadas, nos perroi 

te, com base neste levantamento, elaborar a TABELA 

25, a qual indica, de forma resUmida, quais sejam 

estes riscos. 
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TABELA 25 - QUADRO-RESUMO DOS RISCOS ENCONTRADOS EM ALGUMAS 
' 

UNIDADES DAS 11 ETEs LEVANTADAS (continua). 

UNIDADE .DA ETE 

GRADE SIMPLES 

(GRADE GROSSEIRA) 

GRADE MECANIZADA 

CAIXAS DE AREIA 

(DESARENADORES) 

ELEVATORIA DE ES 

GOTOS OU DE LODO 

R+SCOS ENCONTRADOS 

Inexistência de guarda-corpos, em tor 

no das aberturas no piso. 

Inexistência de grelhas. sobre as 

aberturas no piso. 

Iluminaç~o deficiente, pr6xima a gr~ 

. de simples. 

Ruído excessivo, proveniente dos ven 

tiladores e exaustores. 

Inexistência de guarda-corpos. em tor 

no das aberturas no piso. 

Inexistência de grelhas, sobre as 

aberturas no piso. 

Iluminaç~o deficiente, pr6xima a gr~ 

de mecanizada. 

Inexistência de guarda-corpos, em tor 

no das aberturas no piso. 

Inexistência de guarda-corpos, nas 

passarelas de acesso. 

Inexistência de proteç~o. nas partes 

m6veis. 

Iluminaç~o deficiente. pr6xima as 

caixas de areia. 

Inexistência de guarda-corpos, em tor 

no das aberturas no piso. 

Inexistência de guarda-corpos, nas 

escadas de acesso. 

Inexistência de instalaç6es elêtri- · 

cas à prova de explos~o. 

Inexistência de extintores de incên 

dia. 

Inexistência de proteção, nas partes 

m6veis. 

Iluminaç~o deficiente, no 

das casas de bombas 

interior 

Ruído excessivo, proveniente dos moto 

res e bombas. 
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TABELA 25 - QUADRO-RESUMO DOS RISCOS ENCONTRADOS EM ALGUMAS 

UNIDADES DAS 11 .ETEs LEVANTADAS (continua) . 

.UNIDADE. DA ETE 

DECANTADORES PRIMARIDS 

DECANTADORES SECUNDARIOS 

TANQUES DE AERAÇÃO DE LODO 

. RI~COS ENCONTRADOS 

Inexistência de guarda-corpos. em tor 

no das aberturas no piso. 

Inexistência de guarda-corpos. nas 

passarelas de acesso. 

Inexistência de bóias salva-vidas. 

nas passarelas de acesso. 

Iluminação deficiente. junto a pare

de externa. 

Inexistência de guarda-corpos. em tor 

no das aberturas no piso. 

Inexistência de guarda-corpos. nas 

passarelas de acesso. 

Inexistência de bóias salva-vidas. 

nas passarelas de acesso. 

Inexistência de guarda-corpos. em tor 

- n o d a s a b e.r t u r a s n 0- p i s o • 

Inexistência de guarda-corpos. nas 

passarelas de acesso. 

Inexistência de bóias salva-vidas. 

nas passarelas de acesso~ 

Inexistência de proteção. nas partes 

móveis dos eixos de acoplamento dos 

motores. 

Ruído excessivo. proveniente dos mo 

tores que acionam os aeradores. 
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TABELA 25 - QUADRO-RESUMO DOS RISCOS ENCONTRADOS EM .ALGUMAS 

UNIDADES DAS 11 ETEs LEVANTADAS (conc1usãõ) • 

UNIDADE DA ETE 

DIGESTORES DE LODO 

GASÔMETROS 

QUEIMADORES DE GAS 

PATEO DA ETE 

.RIStqs. 'ENCONTRADOS 

Inexistência de guarda-corpos. no topo. 

Inexistência de guarda-corpos, nas esc a 

das de acesso. 

Inexistência de guarda-corpos. nas pas-

sare las de acesso. 

Inexistência de extintores de incên

dio, no topo. 

Inexistência de avisos de "proibido f~ 

mar". no topo e nas escadas de acesso. 

Iluminação deficiente. nas escadas de 

acesso. no topo e na base do di gesto r . 

Gases em condições de explosividade, 

no interior do digestor. 

Níveis de concentração do gas sulfí

drico superiores ao Limite de Tole

rância para este gás (8 ppm). 

Inexistência de guarda-corpos. no topo. 

Inexistência de guarda_- corpos. nas esc a 

das de acesso. 

Inexistência de extintores de incên-

dia. nas proximidades. 

Inexistência de avisos de "proibido f~ 

mar". nas proximidades. no topo e nas 

escadas de acesso. 

Inexistência de extintores de incên

dio. nas proximidades. 

Inexistência de distância segura. em 

relação aos edifícios da ETE. 

Inexistência de guarda-corpos. ao lon 

go dos canais abertos. 

Inexistência de tampas. nos 

de visita. 

poços 

Inexistência de hidrantes. para com 

bate a incêndios. 
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5 - CO~CLUSOES 

Este trabalho, efetuado no interior de ·11 Esta 

çoes de Tratamento de Esgotos, situadas nos Estados do Rio de 

Janeiro, são Paulo e Brasília, onde foram entrevistados 28 

operadores, nos permite chegar às s~guintes conclusões: 

1) Algumas, dentre as 11 ETEs levantadas, nao proporcio 

nam meios aos seus operadores, para a manutenção de 

uma adequada higiene pessoal, durante e após o trab~ 

lho, pois nas suas instalações sanitárias não há dis 

ponibilidade de sabão, desinfetantes, ~gua quente e 

toalhas individuais. 

2) A maioria, dentre os 28 operadores entrevistados 1 es 

tá conscientizada da necessidade de manutenção de há 

bitos higiênicos no serviço, pois costuma lavar as 

-maos constantemente durante o trabalho e tomar banho 

após o mesmo, na ETE. 

3) Algm1s, dentre os 28 operadores entrevistados, estão 

expostos ao risco de acidentes ou doença, quando em 

atividade no interior da ETE, devido a nao utiliza-

ção de botas e de luvas, o que sob o aspecto preve~ 

cionista é condenável, principalmente devido ao tipo 

de trabalho executado pelos mesmos. 
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4) A~guns, dentre os 28 operadores 'entrevistados, por 
. . . 

des·conhecereni a neces·sidade ·do uso do cinturão de 

s~gurança; de máscaras contra_ gases; de "ferramentas 

anti-faísca; da ventilação de ·locais confinados; de 

lâmpadas ou de_ ·lanternas especiais, à prova de ex

plosão; da presença de auxiliares junto a eles, nas 

tarefas realizadas em locais confinados; e ainda, 

os meios para identificarem a presença de gases ou 

vapores perigosos ou uma deficiência de oxigênio no 

ambiente da ETE, estão se expondo ao risco de se aci 

dentarem no trabalho e de colocarem em risco a pró 

pria ETE, principalmente nos serviços de limpeza do 

interior dos digestores de lodo, onde a presença do 

gás sulfídrico e de concentrações explosivas dos ·ga 

ses ali existentes foi constatada. 

5) A inexistência, em muitas unidades das 11 ETEs le-

vantadas, de proteção contra incêndios e/ou 

sões, e, ainda, de proteção para as aberturas no pi. 

so, pisos elevados, escadas, passarelas e partes mó 

veis de máquinas e equipamentos, denota que, no Pro 

jeto destas ETEs, não foi dada a devida considera-

ção à segurança das mesmas e de seus operadores. 

BIBLIOTRCA 
fACll.DAOE DE SAOoE P011Jca 
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6) A nao eliminação dos riscos exist~ntes, desde a fase 

de ·projeto das ·11 ETEs pesquisadas .até o 
. ' 

presente, 

indica que Os Serviços Especializados em·s~gurança e 

em Medicina do Trabalho - SESMTs - das Companhias de 

Saneamento incluídas na pesquisa e/ou os Administra 

dores -dessas ETEs os desconhecem, ou, então, não têm 

tomado as devidas providências, para a supressão dos 

mesmos. 

7) A inexistência de Programas Específicos de Segurança 

do Trabalho, o número insuficiente de caixas de pri 

meiros socorros e de operadores treinados em primei 

ros socorros, e a falta de. uma programação definida 

para a vacinação dos operadores contra tétano e ti-

fo, denotam que os Serviços Especializados em Segu-

rança e em Medicina do Trabalho - SESMTs - de algu-

mas Companhias de Saneamento incluídas na pesquisa, 

às quais pertencem as 11 ETEs levantadas, nao -vem 

dando a devida assistência a esses ambientes, e, em 

particular, aos seus- operadores. 
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A N E X O 1 

INQUéRITO OE HIGIENE E SEGURANÇA PARA 
ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 
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DADOS IDENTIFICADORES DA: ETE 

Nome: 

Endereço: 

Grau de tratamento:· 

Processo de tratamento: 

N9 total de empregados: 

N9 de_operadores: 

Sistema de turnos dos operadores: 

Vazão média tratada: 

Data de início de funcionamento da ETE: 

N9 de matrícula dos operadores da ETE: 

Data do levantamen-to: 

DADOS RELATIVOS ÁS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Sim Não 

A ETE possui ás_ua potável, para uso dos 
operadores.? 

A ETE possui instalaçÕes sanitárias 
.. pletas ,_ para uso dos _oper.adore.s.? 

A ETE possui sabão, nas instalações 
tárias_, para .uso do.s .. operadores.? 

com 

sani 

A ETE possui desinfetantes, nas instala 
.çoes s.anitár.ias.,. pqra uso .dos .. oper.a.dores?. 

A ETE possui água qtEilte, nas instalações 
sani.tárias.,. para uso. dos. _oper.ado.r:e.s.?. 

A ETE possui toalhas individuais, 
instalações sanitárias, para uso 
.oper.adore.s.?. . . · 

nas 
dos· 

A ETE possui armários individuais, para 
uso. dos .operadores.?. . . . . . . 

Observações 
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DADOS RELATIVOS AOS HABITOS HIGI~NICOS DOS OPERADORES DAS ETES 

Sim Não 

Os operadores lavam as maos constant!::_ 
mente, .. durante .o trabalho.?. 

Os operadores tomam banho na ETE, após 
. .o .trabalho.?. . . . . . . . . . . 

Os operadores trocam a roupa de ·traba 
..... lho.,. apó.s .. c.ada .turno?. . . . . . . -

Observa_ç_ões 

DADOS RELATIVOS ÂS MEDIDAS PREVENTIVAS 1 DE CAMTER INDIVIDUAL, 

PARA EVITAR A OCORRtNCIA DE ACIDENTES NAS ETEs 

Sim Não 

Os operadores acham necessário o uso 
do cinturão de segurança, em algumas 
.de .suas .a ti.vidade.s nas ETE.s? 

Os operadores acham 
lização de máscaras 
interior de algumas 
.das das. ETEs.? .... 

necessária a uti 
contra gases, no 
unidades confi·na 

Os operadores usam coletes salva-vi
das, quando trabalham próximos a tan 
ques. contendo esgoto ou lodo?. 

Os operadores, no momento do levanta
mento.,. e.s.t.av.am .usando botas?. 

Os operadores, no momento do levanta
mento, estavam usando luvas, ou as 
possuíam disponíveis, caso delas ne
.cess.i.t.as.sem?. . . . . 

Os.operadores acham necessário o uso 
de ·ferramentas anti-faísca, no inte
rior de algumas unidades confinadas 
das ETE.s.?. 

Os operadores possuem meios para ide_!! 
tificar a presença de gases ou vapo
res perigosos, ou uma deficiência de 
oxigênio.,. no .ambiente . .da E.TE.? 

Os operadores acham necessária a 
.tilaç.ão de. locais conf.inado.s.? 

ven 

Os operadores acham necessário o uso 
de lâmpadas ou de lanternas especiais, 
.à .prova .de. explosão, em. locais .confinados? 

Os operadores acham necessária a pr!::_ 
sença de auxiliares junto a eles, nas 

. tarefas . realizadas .. em .loc.ais. .confinados.?. . . . 

Os operadores fazem inspeções· "de ro·ti 
na nas canalizações de.gás, para de=

... t,e.ct_a,r, ;v:a,z,~ntqs, p.,o, ,s,i,s,te;ma?, 

Observações 
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DADOS RELATIVOS As MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CAMTER COLETIVO, PARA 
~VITAR A OCO~NCIA DE ACIDENTES NAS "ETEs 

"';....._ 

UNIDADE DA ETE. Sim Não .. .Ob.ser:vaç.õ.es 

' GRADE SIMPLES Há guarda.,...corpos, em torno 
(GRAIE GRCGSEIRA) "da·s· ·ahe'rtu:ra·s· ·n:o· ·pi·s·o?· 

Há. grelhas.,. sobre- as aber-
·tu:ra·s· n:o· ·pi·s·o·?· 

Há .guarda-corpos, nas- es·ca -.. "da·s de· aces·so·? 

GRADE MECANIZADA Há guarda-corpos, em torno 
- das· ·aberturas no piso? 

- Há grelhas, sobre as aber-
·tu:ras· no p~is·o·? 

Há proteção partes -nas mo-
vei:s? 

CAIXAS DE AREIA Há guarda-corpos, em torno 
( DESARENADORES) das aberturas no piso? 

Há guarda-corpos, nas esc a -das· de acesso? 

Há guarda-corpos, nas pas-
sare las de acesso? 

Há proteção partes -nas mo-
Veis? 

ELÉVAT0RIA DE Há guarda-corpos, em torno 
ESGOTOS/LODO das· ·aberturas· n:o _I:>is·o? 

Há guarda-corpos, nas esc a -·das de· acesso? 

As instalações elétricas . 
s·ão· ·ã· prova ·de· ·expTos·ã·o?· 

Há .extin teres. de. .incêndio.?. 

Há proteção nas partes mó-
ve·is·? 

DECANTADORES Há guarda-corpos, em torno 
PRIM.ÂRIOS do de cantador? 

Há guarda-corpos, nas pas-
sare las de acesso? 

Há bóias salva-vidas, nas 
passarelas de acesso? 

DECANTADORES Há guarda-corpos, em torno 
SECUNDÁRIOS do de cantador? 

Há guarda-corpos, nas pas-
s·are·las· de· a·ces·s·o? 

Há bóias salva-vidas, nas 
.p.assare.las . . de .acesso.?. 
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UNIDADE DA ETE Sim Não Observações 

TANQUE DE AERA .Há. guardao:-corpos, em torno .} 
. . . ... 

ÇÃO DE . LODO- .. . . · :ao· 'tanque 'de· a:era·ção·? 
' Há guarda-corpos, em ambos 

\ .. . .. .... os lados das. -passarelas de 
'ace·s's·o·? . . . .. 

.... . . .. .. . . .. -Há .. bõias. -salva:-vidas, nas 
. . .. · passa·reTas· ·ae· ·a·ces·so"? 

Há . guardas de proteção, 
.. .em .. torno. dos eixos de . aco 
: :pTa:m:e:nto: :dos: mo·tor.e:s:?: 

P~TEO DA ETE - Há guarda-corpos, ao longo 
dos ·c·ana·is· abertos? 

Os poços de visita possuem 
tamp·as? 

Há hidrantes, para combate 
:a: incêndios·? 

DI GESTORES Há guarda-corpos, no topo? 
DE LODO 

Há guarda-corpos, nas esca -das de acesso ao topo? 

Há guarda-corpos, nas pas-
sare las que interligam o 
top_o? 

Há extintores de incêndio, 
no· toE_o?· 

Há avisos de "proibido fu-
mar", nas escadas de aces -so· ·e· n·o· topo? 

- - Há válvulas corta-chamas e 
válvulas de alívio de pres 

canalização de ... -sao, na gas 
que interliga os di gesto-
res· ·a·os quai.nadores de gás? 

GASÔMETRO Há guarda-corpos, no topo? 

Há guarda-corpos, nas esc a -das de acesso ao topo? 

Há extintores de incêndio, 
nas proximidades? 

Há avisos de "proibido fu-
mar", nas proximidades, nas 
escadas de acesso ou no 
topo? 

QUEIMADORES DE Há extintores de incêndio, 
G~S DO LODO nas· proximidades? 

Os queimadores de gas es-
tão afastados mais do que 
20 metros das demais unida 
.des ou edi.fíci.os. .da ETE.? . 
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DADOS RELATIVOS As ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGU-

RANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 
} 

Sim Não .Ohs.er.vações 

A ETE possui postos de socorro de .ur-
- • ? .gencJ.a .. 

A ETE possui caixas de primeiros soco r -
.+O.S?. 

Os operadores da ETE sao treinados pa 

r a .pres.tação .de. ·primeírO.s. .s.o.corros.?. 

Existe Uma programaçao para vacinação 

de todos .OS. .operadores . . contra tétano? 

Existe uma programaçao para vacinação 

.de .todos .O.S. .operadores. contra .tifo? 

são feitos exames médicos pré-admissio 

nais.,. nos. .operadores. de. E.TEs.? 

são feitos exames médicos periódicos, 

nos. .operadore.s . .de. ETEs.?. 

Existe um programa específico de se·gu 

rança do trabalho, para operaçao de 
-

E.TEs.?. .-

DADOS RELATIVOS ÂS ATIVIDADES 00 SERVIÇO ·rn SEGURANÇA P.ATRIM:NIAL 

Sim . Não . . . . ... . . Observações 

Existe um sistema de vigilância o r gani 
zado, para evitar a entrada de pessoas 

estranhas na ETE? 



A N E X O 2 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE 
ACIDENTES OCORRIDOS NAS ETEs 



Nome da ETE Data Hora Unidade da ETE 
... 

•' 

I 

Função do acidentado Serviço executado Descrição do acidente 

:r:.r 
I 

co 



A N E X O 3 

FORMULÁRIO PARA REGISrRO DAS DETERMINAÇOES FEITAS NO AMBIEN 

TE DE TRABALHOJ RELATIVAS AOS NfVEIS DE ILUMINAMENTOJ DE RUi 
DOJ DE EXPLOSIVIDADEJ E DE CONCENTRAÇÃO DO GÁS · SULFfDRICO 



Nome da ETE Data Hora Unidade da ETE Ruído 

(dB (A) SlCM). 

Iluminação Explosividade 

.(lux). .(% LEL). 

. 

Gás Sulfídrico 
( pprn ) 

!~:i 
I 

...... 
o 



A N E X O 4 

EXEMPLOS ·DE ACIDENTES OCORRIDOS EM 
ETEs DOS ESTADOS UNIDOS DA AM~RICA 
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1. Em 25 de abril de ·1915, em Ocean Grove, ocorreu uma 

explosão seguida de um incêndio, em um tanque de di 

. ges.tão de :lodo. 

Um grupo de ·inspeÇão tinha entrado nesta unidade, 

e, aparentemente,· a~g:Uérri riscou um fósforo. Houve 

um clarão, s~çjuido de. uma eXplosão. Três - Homens 

morreram.16 

. 
2. _Em outubro de ·1930, eni Mount Ephraim, um .fósforo ace 

so foi, aparentemente,· arremessado eni um tanque de · 

d:L9estão .. de lodo, causando Uma explosão. com danos 

materiais. Ni!lguêni se ·acidentou.16 

3. Em 2 de outubro de 1931, às -11:25 horas, uma exp·lo 

são. de ·2 tanques· de ·d:Lgestão. de lodo, na Estação de 

Tratamento de Esgotos de Woonsocket, fez romper os 

seus topos e matou 2 homens. 

A causa exata da·:Lgnição do_ gás e da explosão nao 

foi determinada. O tanque ·que explodiu estava par 

cialmente vazio. As tampas do topo tinham sido aber 

tas, e havia um homem parado em u.m degrau da escada 

de aço (ou ferro), dentro do tanque, fazendo uma 

inspeção. O outro homem que tinha saído, permane

ceu parado no topo do tanque; O homem que estava 

dentro do tanque não .utilizava nenhuma ferramenta. 

Havia, ainda; cerca de ·go centímetros de ·lodo par-

cialmente digerido, no tanque, e toda a 

estava úmida, naquele momento. 

estrutura 

A queima do_ gás, tinha sido interrompida, antes da 

inspeção e explosão ocorrerem. 

As solas ·dos sapatos, us_ados pelos homens dentro do 

tanque, eram de borracha. 

A explosão ocorreu, provavelmente, devido a um des-. 
cuido, por parte ·dos trabalhadores, os quais pode 

riam ter riscado u.m fósforo, quando. entraram no tan 
que. 1s_, 39 
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4. Em 4 de maio de 1932, em Lima, ocorreu um acidente 

com .vítimas,· em uma· Estação de Tratamento .de Esgo 

tos. 

O local do ac.iderite foi um poço de ·amostr.:tgem de 

.lodo, construído adjacente .ao digestor. 

O poço de visi·ta estava equipado com uma tampa com 

dobradiça, e :não possuia nenhuma ventilação. 

_Um operador entrou, para obter ·amostras do lodo, e 

foi envolvido pelos gases, e,· como consequência, 

caiu, fraturando o crâneo. 

Um Engenheiro Consultor, que trabalhava próximo ao 

local, tentou salvá-lo, mas também foi envolvido 

pelos gases. 

Ambos foram removidos pelos bombeiros, que se uti 

lizaram de máscaras contra_ gases. 

O operador sobreviveu, mas faleceu devido ao aci-

dente causado pela queda. O Engenheiro nao 

ser salvo. 16 ~ ·H 

pôde 

5. Em 3 de março de 1935, em Colli!lgswood, ooorreu uma 

explosão no tanque de digestão de lodo, quando o 

líquido deste ·tanque estava sen·do removido. 

6. 

O ar entrou no tanque, através de uma canalização 

de aço que estava aberta. 16 

Em 13 de fevereiro de 1936, em Bristol, a cobertu 

r a da Estação de Tratamento de Esgotos foi para os 

ares, devido a uma mistura de gases do lodo e ar, 

no edifício de manobras } 6 

7. Em 12 de novembro de 1938, em Dayton, ocorreu uma 

explosão de gases em uma galeria coberta, na· qual 

existiam canalizações de lodo, de gás do lodo e de 

água. 

Esta_ galeria estava conectada, através de suas ex 

tremidades, a casas de controle, nas quais exis

tiam motores elétricos e equipamentos de controle. 
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A explosão ocorreu às S:oo horas. Felizmente, nao 

houve ·vítimas., mas a força eXplosiva jogou partes 

da cobertura ·da galeria a distâncias de 18 a 22 me 

tros. 

Investigações posteriores·, revelaram que ·o gás do 

lodo passou l;Lgeframente pelas. válvulas do .tubo em 

U, e entrou na_ galeria, explodindo -devido a faís 

cas geradas por um motor elétrico .1 6 ~. ·2 1t 

Em 1940 I uma eXplosão do gás do digestor I ·em urna 

Estação. de.Tratamento de Esgotos de Michigan, foi 

causada por um operador, quando l;i..gou a chave para 

ativar o mecanismo de movimentação do lodo do di-

. gestor. A chave ·formou um arco elét~ico que foi o 

responsável pela ignição da mistura explosiva de 

gases, ali existente. 

essa, Para evitar novas ocorrências semelhantes a 

ventiladores foram instalados nestes locais, 

trocar o ar a cada 2 a 21/2 minutos, e todos 

equipamentos elétricos foram recolocados, com 

positivos à prova de explosão .. 26 

para 

os 

dis 

9. Em 26 de a.?ril de 1940, em Traverse Ci ty ,. Uma exp·lo 

sao do. gás do digestor feriu gravemente um opera

dor que foi arremessado a 7,50 metros do edifício. 

Ele caiu de uma altura de aproximadamente 4,20 me 

tros, no aterro circunvizinho ao digestor. Os pre 

juizos à sala e equipamentos de controle não foram 

sérios . 16 

10. Em abril de 1943, em Fargo, houve urna explosão no 

edifício principal de ·operações, causando· prejuí 

zos de cerca de 9000 dólares. 

o_ .gás do tanque de digestão de lodo foi .suposto ter 

escapado para dentro do edifício, pelo tubo em u, 
o qual não era canalizado para o ambiente ·externo. 

A fonte de ignição não foi identificada. 16 
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11· Em· 3 .de "junho de ·1943, eni Lebanon, um operador da 

Estação de ·Tratamento de E~gotos ·foi queimado_ gr~ 

verriente ,· ao a,cender uni cigarro, dentro de· uma ca 

sa de bombàs ,· cheia de ·gás ~ 16 

12. Em fevereiro de "1944, em Albert Lea, uma eXplo

sao, no edifício onde ·es·tavam situados os ·tanques 

Imhoff, causou prejuizos de cerca de 10.000 .dõla 

res, ferindo,_ gravemente, dois operadores.16 

13. Em 4 de outubro de 1944, às ·23:06, ocorreu uma ·ex 

plosão na Estação de Tratamento de E~gotos de · 

Monroe. 

O esgoto afluente a esta Estação continha uma 

. grande quantidade ·de resíduos industriais.· A. ETE 

tratava os resíduos, a nível de tratamento pri

mário. 

No momento da explosão, havia um operador na ETE. 

Ele tinha feito uma investigação de rotina na ·sa 

la das caldeiras, e retornou ao escritório. 

Durante esta investigação, ele não detectou ne

nhum odor de gás. 

Após e explosão ter ocorrido, o operador da ETE 

foi encontrado em estado de choque e com um corte 

nos supercílios. Felizmente, o acidente nao foi 

grave para o operador, e, após uma semana, ele pô 

de retornar ao seu turno regular. 

O efeito da explosão, semelhante a um tremor de 

terra, quebrou vidros das janelas e fez outros ·es 

tragos, na região circunvizinha. 

A explosão foi notada na cidade, a uma distância 

de mais ou menos 3 quilômetros da Estação. 

As 23:20, aproximadamente, a energia elétrica da 

ETE foi cortada, para remover toda a possibilida

de de uma explosão secundária, devido à quebra da 

canalização principal de_ gás ou, devido às outras 

condições que or:Lginaram a primeira explosão .• 
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A explosão, certamente, .ocorreu na sala de. centro 

le,· .localizada ao ·lado da casa de bomba princi

pal. Isto foi o que aparentou ter acontecido, 

tendo em vista a forma: com que se apresentaram os 

pre.jui zos • 

o gás, aparentemente, se acumulou no edifício da 

sala de controle, e entrou em ignição ali. 

Entre as teorias de como o gás se acumulou, des'ta 

caro-se as seguintes: vazamento de uma .canalização 

de ·gás defeituosa; acUmulação, no poço, de . ·gases 

trazidos pelas· ~guas residuárias; e escapamento 

do. gás, através de um tubo em U, com selo hídri

co, localizado na canalização de. ·gás.· 

Os tubos em u tinham sido instalados pouco tempo 

após a ETE entrar em operação, para substituirem 

as válvulas automáticas de condensados, que não 

haviam flincionado satisfatoriamente. Eles foram 

projetados para terem illna coluna de. ·água sufici·e!!. 

te ·para resistir a pres·sões normais. Entretanto, 

podem ter ocorrido pressões ano·rmalmente altas, 

forçando a ~gua dos .tubos , e permitindo que os. ga 

ses escapa~sem para dentro da sala de controle. 

As instalações e.létricas e os· motores· dos poços 

de bombe'amento, nao eram instalações à prova de 

explosão. Além disso, a :Lgnição do gás pode ter 

ocorrido devido a um arco voltaico,. gerado pelos 

pontos de contacto do interruptor flutuante da 

bomba do poço, ou devido a um defeito nas instala 

ções elétricas da ilUminação. 

O prejuízo total estimado da Estação foi de,: apro 

ximadamente, 28.000 dólares. 

Dentre as medidas preventivas adotadas, para evi 

tar que acontecimentos deste tipo veriham a ocorrer 

novamente, destacam-se as seguintes: 

Foram instalados, na casa de bombas principal e 

na sala das. grades, ventiladores de · velocidades 

variáveis; e um ventilador e ventoinha (exaustor) 
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foram instalados na sala de controle. Todos estes 

equipamemtos foram projetados para ~uncionarem co~ 

tante:rrierite, removendo os gases· mais leves e mais 

pesados do que o ar: 

Alem dessa providência, instalações elétricas e mo 
teres ã prova de ·explosão foram instalados nestes· 

locais. 

Um queimador de. gás do lodo foi construído a, apro 

ximadamente, 30 metros do edifício. Antes, o ex

cesso de ·gás era dissipado no topo do edifício prin 

cipal, mas achou-se que algum gás poderia ser leva 

do para dentro do mesmo, sob certas condições at

mosféricas. 

Um melhor tipo de válvula corta-cha1nas foi insta·la 

do na canalização de gás ! 6 > 2 n> 26 

14. Em 19 de novenibro de 1945, em Herkimer, uma e.xp·lo 

sao arrebentou a cobertura de um tanque de ·. d:Lges

tão primária. 

A mistura explosiva de gás do lodo e ar, supoe-se 

ter sido incendiada por um bulbo de lâmpada elétri 

ca que se ·quebrou. 

Um trabalhador se acidentou na explosão, e três 0_!! 

tros escaparam, por pouco, de ·se acidentarem grave 

mente ." 16 

15. Em meados de 1946, em uni Estado próximo a Kansas, 

um garoto afogou-se em um tanque de acumulação de 

lodo. 

O local da Estação de Tratamento de Esgotos nao ·es 

tava protegido, por um cercado, 

preventiva existia, para evitar 

trassem na área, com o objetivo 

bolas de futebol. 

e nenhuma medida 

que as crianças en 

de buscar as suas 

A bola foi encontrada na escuma do lodo, a qual 

não estava mexida, exceto no local onde o garoto 

havia caído. 26 
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16. Em 19.4 7, e"ll Illinois, um operador. da Estação . de 

Tratamento de Esgotos, descuidadamente, arremes

sou U:m fósforo dentro da câmara do desint~grador 

da ETE • Como res·ul ta do o operador 

mas, felizmente,· somente ·os cabeTos e 

ficaram chamuscados. 

queimou-se, 

pestanas 

Encontrou-se_ ·gás proveniente de ·2 vazamentos em 

instalações de_ ·.gás propano, o qual ~stava pene

trando na rede "de ·e~goto. 

Tal_ gás 1 identicamente ·a mui tos outros. ·gases do 

esgoto,. é mais pesado do que o ar, e, portanto, 

continuou a se mover com a corrente do 

até atingir a ETE. 26 

esgoto, 

·17. No verão. de 1948, na Estação de Tratamento de Es 

. gotos de · Columbus GroV'e, vapores de_ gasolina, 

aparentemente,· foram incendiados por U:m arco e·lé 

trico de um interruptor, quando o operador abriu 

a porta da sala das. grades. Este interruptor ·1i 

gava o ventilador mecânico para ventilar a sala. 

Então., paradoxalmente, um equipamento de s~gura!! 

ça foi o instrumento que causou o acidente para 

o operador. Este sofreu queimaduras ·tão_ graves, 

que a ele :foi_ garantida a incapacidade total, pe 

lo Estado. 4 ". 
26 

18. Em 1948, um operador 'foi encontrado morto, em um 

poço de medição ·da ETE. 

O operador tinha entrado no poço, para fazer a 

leitura de rotina. 

Como ele não retornou, após uma hora ou mais, 

seus companheiros de ·trabalho iniciaram uma bus 

ca, e o encontraram no poço de medição, onde uma 

deficiência de ox~gênio existia. 26 

19. Em 30 de abril de 1956, perto de Bakersfield, 

ocorreu uma explosão do gás do lodo. A. nesrca .foi 
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causada por, um maçarico .de soldador, no topo de 

um digestor, parcialmente ·vazio. O soldador mor 

reu, o superintendente ·da: construção. se aciden

tou, e o topo do digestor de· cobertura fixa .foi 

abalado. 

Este acidente. ocorreu mesmo tendo havido, a al-

. guns dias antes da explosão, mna discussão re·la 

ti vamente aos perigos envolvi dos nos trabalhos 

realizados em digestores· e aos métodos para evi

tá-los. 

Estiveram nesta rerinião o Empreiteiro, o E~ge

nheiro Residente, o E~geriheiro Consultor e o Ope 

rador Chefe da ETE. 

-No momento do ac_idente ,· esses profissionais nao 

estavam presentes. Eles disseram·que :não sabiam 

que o trabalho no d:Lgestor estava sendo reali·za 

do naquela ocasião, e ·que ·não tinham conhecimen 

to de que se pretendia usar maçaricos, para a 

efetuação de tais serviços. 16 

20. Em 27 de junho de 1956, a casa de controle da Es 

tação de Tratamento de E~gotos de Morgan Hill, 

foi quase completamente "demolida por uma explo

são de .. gás. Não houve confirmação de terem h avi 

do vítimas. 

-O equipamento, para remoçao de_ gases, nao tinha 

sido instalado, e acredita-se que os_ gases acumu 

lados tenham sido incendiados pelo equipamento 

elétrico .16 

21. Em 1960, gases tóxicos de urna elevatória de lo

do, mataram um trabalhador da ETE de Glovexsville. 

22. 

Após a ocorrência deste acidente, foi providen

ciada a instalação de ventilação .forçada_e de ·o~ 

tros dispositivos de segurança, neste local. 43 

Em 1968, ocorreu uma explosão na ETE de 

Rips Olean. 

Blast 
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Foi neces·sãri.a a evacuaçao de emergência, de qua 

se ·2."400 pessoas, moradoras em uma área com 42 

blocos· res.idericiais vizinhos ã ETE. 

Embora ni!lguém tenha: se ·ferido, 5 ho~eris tinham 

estado no edifício, 45· minutos antes·. ·da ocorrên 

cia da explosão que ·a demoliu. 

Um vazamento de. gasolina, Ocorrido dentro do es 

gato da cidade, ati!lgiu o afluente ·da Estação de 

Tratamento de E~gotos. 

A ignição, de or:tgem desconhecida'· provocou a ·c:es 
truição das estruturas da ETE, e atemorizou a ·ci 

dade inteira.43 

23. Em 1970, na cidade de Nashville,· ocorreu UJ:n aci 

dente,· com danos· materiais, na Estação · .Central 

de Tratamento de E~gotos. 

Os empr~gados da Estação detectaram, ao amanhe..: 

cer 1 um OdOr de. gaSOlina 1 e ·notificar·am Q fatO 

ao Superintendente ·da Estação. 

-Todo o pessoal da ETE foi avisado para nao. fu-

mar, ·e,· procurou-se saber, nas Companhias de Com 

bustíveis locais, se elas haviam descarr~gado 

·gasolina, no sistema de e~gotos sanitários. 

Mais tarde, o odor não estava tão ativo, o que 

fez pensar, ao pessoal da Estação, que somente 

Uma pequena quantidade de gasolina havia sido 

descarregada no sistema, sendo percebida na ETE. 

Âs 6 : 25, aproximadamente, dois empregados inic·i~ 

raro o ajuste da grade principal. Ao deixarem o 

edifício de controle, ouviram uma explosão e vi 

raro um clarão vermelho. Correram, então, para a 

cas·a de controle da ETE, para· avisar ao operador 

que o compartimento da grade principal hayia ·ex 

plodido. 

O operador deu início à paralização de emergên

cia dos serviços de tratamento, e desligou toda 

a energia elétrica da ETE. Chamou, a seguir, o 
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E~genheiro Ch~fe e o Corpo de Bombeiros. 
. . 

Todos os enipr~~ados deixaram o edif!cio principal 

para protegerem-se ·ae ·a~gum provável risco de ex

plosão. 

Quando o. último homem deixou a sala de controle, 

a s~gunda explosão. causou consideráveis danos pa 

ra a estrutura do ·edif!cio. 

A Estação de bombeamento principal explodiu, o ·te 

lhado da mesma foi lançado para o ar, e as vigas 

cairam. Todas as janelas tiveram os seus vidros 

quebrados, e ·os tijolos 'do peitoril das paredes 

se quebraram, saindo os seus pedaçôs pelo teto da 

sala de controle, causando buracos nele. 

Os. vidros das janelas da área de escritórios se 

quebraram, as portas de aço ficaram torcidas, e 

uma laje ·reforçada de concreto, de 45 cent!me

tros, foi completamente destru!da. 

Esta laje situava-se no teto do compartimento in 

terno da grade, no poço de bombeamento. 21 

Em 1974, um derramamento de cerca de 53.000 li-

tros de. gasolina penetrou nas_ galerias combinadas 

de esgotos sanitários e águas pluviais, e 

causando uma explosão no poço úmido da 

Nashville. 

acabou 

ETE de 

A Estação foi. colocada praticamente fora de -açao 

durante muitos· meses. O corpo receptor do efluen 

te da ETE recebeu as águas residuárias sem trata

mento,· durante diversos meses, enquanto os repa

ros necessários eram feitos. 38 

25. Um digestor de lodo estava sendo bombeado, antes 

de ser consertado. 

A bomba falhou, na tomada de sucçao, e uma lâmpa

da elétrica foi abaixada dentro do tanque, para 

ser verificado se a válvula de pé estava coberta, 

ou obstruida. Uma séria explosão ocorreu. 
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Não se tem cert~za do que aconteceu exatamente, 

mas ·crê~se· ·que ·o bulbo da lâmpada tenha oscila

do no final ·da corda, podendo ter-se quebrado e 

causado. uma faisca, Ocasionando a explosão. 26 

26. Na Estação. de Tratamento de E~gotos de Findlay, 

todos os interruptores· de controle do digestor 

e da iluminação foram trocados por outros com 

dispositivos à prova de explosão. 

Isto foi feito somente ·após. U:m operador . ter-se 

acidentado_ graverrierite ,· ·em uma ·e:Xplosao ocorrida 

na sala de ·controle, causada pelo desl:Lgamento 

da luz. 4 -'. 
26 

27. Em uma· ETE, um auxiliar de ·operador foi envolvi 

do pelos_ gases· do .lodo, quando transferia o ·1o 

do primário para U:m recipiente ·al·imentàdor, antes 

de bombeá-lo ·para o diges·tor. · 

Ele permaneceu consciente, o bastante para con 

seguir fechar o r~gistro do lodo ·e,· então, es·ca 

pou de se afogar no lodo bruto. 

Mais tarde,· uma coifa exausto;ra foi instalada 

no local para evitar que ocorrências deste tipo 

se repetissem~ 4
"'.· .26 

28. Uma explosão ocorreu, na_ ·galeria próxima ao ·di 

gestor da ETE. 

29. 

O operador esteve na área, poucos minutos antes 

de tal acontecimento, e estava voltando a este 

local. Ele teve bastante sorte, escapando de 

um grave acidente . 35 

Uma janela de aço se desprendeu,. e caiu 

uma passarela. 

sobre 

Um operador, tentando inspecionar um 

tropeçou na mesma e caiu dentro dele, 

perdido o equilíbrio. 

tanque, 

após ter 

Ele não ·sabia nadar, mas cons~guiu sair do tan 

que,· com a àj.uda de terceiros . 
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Este poderia .ter\sido um caso fatal, se nao hou

vesse ·ni!lguéni na Estação. 4 

30. Em uma Estação de ·Tratamento de Esgotos, onde urra 

. unidade. "de d~ges.tão de ·lodo estava sendo· reforma 

da, ocorreu um acidente,· causando a morte de 3 

trabalhadores por envenamento pelo gás sulfídrioo. 

Para facilitar a pintura dos reservat6rios de 

gás foi introduzida água nos digestores, fazendo 

com que os res·ervat6rios se elevassem pela açao 

do ar compr"imido pela mesma. Para transferir a 

~gua de ·um tanque ·para outro,· foi neces.sária a 

operação. de ·um r!=gistro si.tuado em urna 

Dois homeris,. um .funcionário do Engenheiro 

dente ·e um operador da ETE, entraram na 

-camara. 

resi

câmara, 

para operar o r!=gistro, seni avisar o pes·soal da 
-operaçao. 

Algum tempo decorreu, antes· de ·invest:tgareni eni 

que ·lugar es·tavam os. dois homeris, e o que · esta

vam ;fazendo. 

Um terceiro homem, notando que a tampa tinha ·si 

do removida, olhou para deritro da câmara, e "pôde 

ver os companheiros de "trabalho, no fundo da me~ 

ma. Teritou socorrê..:los, seni aparelhos respirat6 

rios adequados, e ·foi, também, envolvido pelos 

. gases,· morrendo. Não houve nenhtim entendimento 

entre os administradores da construção e os adml 

nistradores da operação, e nenhtim teste ·prelimi

nar, ou procedimento de segurança tinha sido e·fe 

tuado. 36 

31. Um trabalhador que exercia as suas atividades ·so 

zinho, em uma Estação de Tratamento de Esgotos 

rural, escorregou e quebrou as pernas, durante 

uma determinada tarde •. Como vivia isolado, sua 

ausência não foi notada, .até ser encontrado no 

outro dia. 3 6 

32. Em Marshfieid, urna e:Kplosão em um digestor. de ·co 

bertura fixa levantou e ·des.truiu o seu topo. . O 

operador de ·um edifício adj acerite ·foi an:e.rcEsSaib 

lateraJ.nente ao .nesito, ferindo-se, nas não graverrente~ 16 . 



A N E X O 5 

. . 
EXEMPLOS DE ACIDENTES OCORRIDOS NO INTERIOR DE ALGUMAS ETEs PER 

- - . . . 

TENCENTES ÀS 3 COMPANHIAS DE SANEAMENTO INCLUfDAS NA PESQUISA 
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1 - Em 5 de maio .de 1.q77 ,. um operador .se acidentou, 

às 21:30 horas,· ao efetuar a limpeza do filtro 

bio.l~gico. O braço de aspersão do filtro encon 

trava-se eni movimento, e o servidor caminhou de 

costas para subir .sobre ·o mesmo, tendo escorre 

gado e caído. Sua perna esquerda ficou presa 

entre ·o braço de aspersão e as pedras, causando 

ferimento contuso na perna e no pé.· 

2 - Em 7 de janeiro .de 1979, Um operador se aciden 

-tou, as 5:30 horas, quando enrolava uma manguei 

ra, no interior do poço de sucção das bonbas. Ao 

descer as escadas de acesso ao poço, escorre-

gou, torcendo o pé esquerdo. 

3 - Em 13 de janeiro de 1979, Um operador se ·acideri 

tou, às 12:00 horas, quando fazia a leitura de 

equipàmentos. Ele tropeçou no d~grau da esca

da, e torceu o tornozelo esquerdo. 

4 - Em 16 de janeiro de 1979, um operador se ·aciden 

tou, às 15:00 horas, quando efetuava a inspeção 

da conservação dos jardins. Ele bateu com a 

perna no registro. de irrigação, causando esco

riações e contusões na perna direita. 

5 - Em 18 de janeiro de 1979, um operador se ·aciden-

·tciu, às 7:55 horas, quando se dirigia ao reló-

gio de ponto, para marcar a entrada. Ele escor 

regou no piso de paviflex, torcendo o tornozelo 

esquerdo. 



A-26 

6 - Em 27. de janeiro 4e ·1979 ,. um operador se acide_!! 

tou, ãs 17:00 hOras, quando efetuava a limpeza 

no piso do aderisador de Todo. Ao efetuar esta 

tarefa,. ele escorr~gou, vindo a cair. Na· que

da, tentou apoiar o corpo no braço, fraturando 

o braço direito. 

7 .... Em 19. de fevereiro de 1979 ,· um operador se · aci 

dentou, ãs 15:30 horas, quando fazia urna ins·pe 

ção de rotiria, no sistema de 'distribuição de 

água. Ele estava verificando os hidropneulnáti-

cos ·da ETE, que se ·en:contravani com um pequeno 

vazamento de 'água no. visor de vidro, quando es 

te ·quebrou-se,·. cortando-lhe o ·dedo rnín·imo da 

mão. direita. 

8 - Em 5 de fevereiro de 1979, um operador se aci

dentou, .ãs 9:30 horas, quando estava atuando no 

bombeamento da escuma para o d:Lgestor. Ele se 

acidentou, ao descer os d~graus da escada de 

mão, pois a escada se movimentou, desequilibra!! 

do-o. Na queda, ele disterideu a coxa direita. 

9 - Em 5 de fevereiro de 1979, um operador se aci-

dentou, ãs 14:15 horas, quando fazia a coleta 

de esgotos para o laboratório. Ele torceu o pé 

direito, ao subir a rampa de acesso ao laborató 

.rio. 
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Em 14 de abriL de 1979, um operador se .acid~tou, 

às ·15:30 horas, quando efetuava a manobra dos 'di 

gestores·.· ·Ao des·cer as escadas de ·acesso ao di-

. gestor, es·corregou .nos d~graris ,· causando torção no 

.pé direi to. 

Em 19 de outubro de '1979,' um operador se ·aciden

tou, às 9:00 horas, quando fazia a lav~gem de um 

·dos canais da ETE. Ele escorregou, e caiu, ferin 

do-se. Contundiu a perna esquerda e sofreu esco 

riações no braço esquerdo. 

Em 24. de janeiro de 1980, um operador se aciden

tou, às ·1 7 : 2 2 horas , quando fechava a: cai·xa de 

passagem de efluentes. A tampa es·corr~gou de sua 

mão esquerda, caindo sobre ·os seus dedos 

e· ·médio. 

anular 

Em 4 de 'fevereiro de 1980, um operador se .aciden 

teu, às 10:55 horas, ao abrir o poço de ·visita ·si 

tuado junto à. grade. grosseira, .auxiliado por ou

tros. A tampa escorregou de suas mãos e bateu 

nos seus dedos anular e médio da mão esquerda. 

Em 25 de abril de 1980, um operador se ·acidentou, 

às 18: 00 horas, quando efetuava a tarel:a de l;iga 

ção das bombas, em uma das elevatórias da ETE. 

Ao subir a escada para ligar as bombas, escorre

gou, caindo sobre o braço esquerdo, que sofreu uma 

torção. 
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