
                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

1 

 PPRA 

 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

 US SANTA MARIA 

(SURCEN) 

 Referência: janeiro/2006 

 Atualização: março/2007 



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

2 

 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - CORSAN 

1. APRESENTAÇÃO 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, é um documento que 

atende as exigências da Norma Regulamentadora n.º 9 ( NR – 9 ) da Portaria n.º 

3214/78, que registra os riscos ambientais, considerando os agentes físicos, 

químicos e biológicos, que em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 

empregado.  

Criado a partir da reformulação da NR – 09, através da Portaria n° 24 de 15/02/95, 

do MTE, é exigível a qualquer estabelecimento que tenha trabalhador empregado, 

independente do tamanho, setor, tipo de atividade e grau de risco.  

Conforme cita a Norma o PPRA deve estar articulado com o disposto nas demais 

NR, constituindo uma política de segurança  e saúde, onde estão incluídos o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), análise de fatores 

de risco ergonômico e de acidentes,  Programa de Prevenção Contra Incêndio 

(PPCI), além de outros programas prevencionistas. 
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2. ASPECTOS GERAIS 

2.1 OBJETIVO  

Prevenção da saúde e da integridade física dos empregados, através das 

seguintes etapas:  

• antecipação à ocorrência de doenças do trabalho ou ocupacionais, e a fatores 

de risco de acidentes; 

• identificação e reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, 

visando a eliminação ou minimização dos mesmos com adoção de medidas de 

controle; 

• monitoramento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho; 

• conscientização dos trabalhadores sobre os riscos encontrados e as medidas 

corretivas que devem ser adotadas.   

2.2 META 

Controle da exposição aos agentes ambientais e demais fatores de risco, que 

representem nocividade ao trabalhador, eliminando, ou minimizando os primeiros, 

em níveis compatíveis com limites de tolerância estabelecidos na NR 15 - Portaria 

3214 do Ministério do Trabalho, Fundacentro ou ACGIH. 
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2.3 RESPONSABILIDADES 

Em conformidade com a Portaria 3214/78 e Portaria 25 de 29/12/94 - NR-9, o 

SESMT/DESEG é responsável pela elaboração, acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento do PPRA; cabendo ao conjunto da empresa, a responsabilidade 

pela continuidade e implementação do programa, de acordo com o cronograma de 

ações estabelecido. 

3. DEFINIÇÕES  

3.1 RISCOS OCUPACIONAIS 

Os riscos ocupacionais, são definidos como a probabilidade do trabalhador sofrer 

danos à sua saúde, ou integridade física, em decorrência de exposição 

configurada em seu ambiente de trabalho, a determinados agentes e fatores. São 

classificados em cinco grupos, de acordo com a sua natureza: 

• risco físico – (agentes físicos); 

• risco químico – (agentes químicos); 

• risco biológico – (agentes biológicos); 

• risco ergonômico – (fatores ergonômicos); 

• risco de acidentes – (fatores de acidentes). 

3.2 RISCOS AMBIENTAIS 
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São aqueles existentes nos ambientes de trabalho, conseqüência dos agentes 

físicos, químicos e biológicos existentes , e que em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos 

à saúde do trabalhador. 

Obs.: No presente Programa, são feitas referências aos fatores de risco 

ergonômico e de acidentes relacionados ao trabalho. 

3.2.1 AGENTES FÍSICOS 

São as diversas formas de energia a que estão expostos os trabalhadores, tais 

como, ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações 

ionizantes, radiações não ionizantes, infra-som, ultra-som, e outros. 

3.2.2 AGENTES QUÍMICOS 

São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo 

pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou 

vapores, ou que, pela natureza da atividade e exposição, venham a ter contato e 

serem absorvidos pelo organismo, através da pele ou por ingestão. 

3.2.3 AGENTES BIOLÓGICOS 

São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros 

organismos e microorganismos, que possam causar danos à saúde do trabalhador 

(patogenecidade). 
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3.3 FATORES DE RISCO ERGONÔMICO 

São relacionados a exigência de esforço físico intenso, levantamento e transporte 

manual de peso, postura inadequada no exercício das atividades, exigências 

rigorosas de produtividade, jornada de trabalho prolongadas, atividades 

monótonas e repetitivas, entre outros. 

3.4 FATORES DE RISCO DE ACIDENTES 

São decorrentes de falhas nos projetos de máquinas, equipamentos, ferramentas, 

veículos e prédios, deficiências de lay-out, iluminação  excessiva ou deficiente, 

uso inadequado de cores, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento 

inadequado de produtos, presença de animais peçonhentos, e outros. 

3.5 NÍVEL DE AÇÃO 

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações 

preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes 

ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o 

monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e o controle 

médico. 

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem 

exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas 

que seguem: 

a) para agentes químicos a metade dos limites de exposição ocupacional 

considerados de acordo com a alínea c do subitem 9.3.5.1 da NR-09; 

b) para ruído a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido 

na NR-15, anexo 01, item 6. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

4.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

• Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN. 

• CNPJ: 92802784/0001-90 

• CNAE: 41.00-9 

• Grau de risco: 3 

• Atividade fim: Captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento 

de esgoto. 

• Número de empregados: 4.493 (04/2005) 

• Endereço (sede da Empresa): Rua Caldas Júnior, 120 - 18° andar. 

4.2 FLUXO PRODUTIVO 

A Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, encontra-se presente em 

343 localidades, na maioria dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 

estando voltada para o setor de Saneamento Básico, abrangendo as fases de 

captação, tratamento e distribuição de água potável; e na coleta e tratamento de 

esgoto. 

O esquema a seguir, ilustra de forma resumida (etapas numeradas), o fluxo 

produtivo da Companhia: 
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♦♦♦♦TRATAMENTO DE ÁGUA:

 1) CAPTAÇÃO e BOMBEAMENTO             2) TRATAMENTO e BOMBEAMENTO  
      DE ÁGUA BRUTA                                       DE ÁGUA TRATADA 

 3) RESERVAÇÃO DE ÁGUA                       4) DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
     TRATADA                                                     POTÁVEL 

♦♦♦♦TRATAMENTO DE ESGOTO:

1)  COLETA DE ESGOTO                                2) BOMBEAMENTO DE ESGOTO  
     BRUTO                                                             BRUTO 

 2)  TRATAMENTO DE ESGOTO                     4) DEPOSIÇÃO DE ESGOTO  
      BRUTO                                                            TRATADO 

4.3 SETORIZAÇÃO  

A CORSAN se caracteriza por sua representação em diversos estabelecimentos, 

divididos em setores de trabalho. De forma semelhante, o PPRA, está formatado 

de maneira setorizada em cada estabelecimento da empresa. 

Para melhor identificação, no desenvolvimento do PPRA, os setores que 

compõem os diferentes estabelecimentos da CORSAN, estão codificados, 

conforme Tabela:  
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               TABELA DE CÓDIGOS DOS SETRORES DA EMPRESA 

SE TO RE S C Ó D IG O S
C AP TA ÇÃ O C A
TR A TAM EN T O  D E ÁG U A TA
TR A TAM EN T O  D E ES G O TO TE
D IST RIB U IÇÃ O  - R E D E D E Á G U A R A
D IST RIB U IÇÃ O  - P ITO M ET R IA P I
R ED E  D E ES G O TO R E
TR A TAM EN T O  D E ES G O TO TE
M AN U TE N ÇÃ O  E LE TR O M EC Â N IC A M E
ELE VA TÓ R IA D E  ÁG U A EA
ELE VA TÓ R IA D E  ESG O TO EE
PO N TO S  D E AP O IO  D O  SIST EM A PA
AD M IN ISTR A Ç ÃO AD
O F ICIN A S O F
O F ICIN A  D E H ID RÔ M ETR O O H
ALM O X AR IFA D O AL
LAB O R AT Ó R IO  C E NT R AL LC
PE R FU R AÇ Ã O  D E P O Ç O S PP

OBS.: O setor PA  refere-se a instalações do estabelecimento, que têm por 

característica, a ausência de operador – reservatórios, elevatórias de água ou 

esgoto, captações automatizadas, subestações, poços, entre outras. 

5. METODOLOGIA DE AÇÃO 

O PPRA será desenvolvido em três etapas: 

•  Antecipação e Identificação; 

•  Reconhecimento e Avaliação; 

•  Implementação das Medidas de Controle expressas nas Recomendações. 
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Essas três etapas serão segmentadas no tempo de sua aplicação. Contudo, com 

o desenvolvimento do PPRA tornar-se-ão causa-efeito, fechando um ciclo. 

5.1 ANTECIPAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Na primeira etapa, quando aplicáveis, serão objeto de análise, as instalações, os 

métodos e processos de trabalho, bem como as possíveis modificações, visando à 

identificação dos riscos, das fontes geradoras e possíveis trajetórias, das funções 

e do número de trabalhadores expostos, dos possíveis danos à saúde 

relacionados aos riscos, a caracterização das atividades e do tipo da exposição, e 

a obtenção de dados existentes na empresa indicativos de possível 

comprometimento da saúde decorrente do trabalho. 

Deverão ser contempladas entrevistas com trabalhadores, consulta à área médica, 

mapas de riscos e mapeamento de insalubridade e periculosidade. 

5.2 RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deverá ser realizada para: 

a) comprovar o controle de determinado risco ambiental; 

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

c) subsidiar o equacionamento  das medidas de controle; 

d) monitorar a eficácia das medidas implementadas. 
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As avaliações retratarão a exposição para cada função específica, identificando 

postos de trabalho, função analisada, síntese das principais atividades, riscos 

ambientais identificados, resultados de medições, observações, conclusões e 

parecer técnico. 

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

Na terceira etapa, serão adotadas as medidas necessárias e suficientes para 

eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre que for 

verificada pelo menos uma das seguintes situações: 

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 

b) constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente à saúde; 

c) superação dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora 

NR-15, Fundacentro, ou na ausência destes, os da ACGIH; 

d) caracterização de nexo causal entre danos à saúde e a situação de trabalho, 

através de exames médicos. 

obs.: em caso de trabalhadores não empregados da CORSAN, desenvolverem 

atividades nos setores de trabalho em que o programa foi desenvolvido, deverão 

ser efetivadas ações integradas, para aplicação das medidas previstas no PPRA

dos diferentes empregadores – enfatizando o discriminado no presente programa. 
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6. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

      US Santa Maria  

- Endereço: Rua Cel. Niederaurer, 1355 – Santa Maria. 

- CNPJ : 92802784/0060-40 

- N. total de trabalhadores: 80 

6.2 SETORES – CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES 

6.2.1 ADMINISTRAÇÃO – AD 

O setor é caracterizado pela concentração das atividades administrativas do 

estabelecimento, configurando a sede deste; sendo também identificado como o 

“escritório” da unidade. 

 A rotina administrativa, inclui: operações comerciais, programação de 

serviços, controle financeiro, compras, atendimento ao público (diretamente na 

unidade, ou via telefonista), demandas de recursos humanos, coordenação de 

serviços, controle de almoxarifado, equipamentos e veículos.  
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As atividades são realizadas em um prédio de alvenaria com 1093,71m², 

distribuídos em três pavimentos (sede da unidade), e em outra  edificação, 

destinada ao apoio administrativo às atividades operacionais, consignadas na 

Coordenadoria Operacional do estabelecimento, conforme organograma da 

empresa. 

No setor estão lotados 33 empregados, com carga horária de 40 horas 

semanais, correspondentes à jornada de 8 horas em cinco dias. 

 As áreas de trabalho, estão assim configuradas: 

• sala da chefia; 

• sala de atendimento ao público, com área de recepção; 

• sala do departamento pessoal (recursos humanos do estabelecimento); 

• sala de apoio administrativo; 

• sala de controle da demanda comercial , financeira e de programação dos 

serviços de leitura de hidrômetros; 

• sala da telefonista; 

• depósito de materiais em geral; 

• sala da CIPA; 

• banheiros masculino e feminino; 

• cozinha e área para refeições; 

• sala de reuniões; 

• sala de arquivo. 
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♦ Avaliação ambiental quantitativa, efetivada: 

ILUMINAMENTO – QUADRO DEMONSTRATIVO 

Local Nível medido ( lux ) Nível mínimo recomendado ( lux )

Sala /comercial/faturam. 259 500 

Sala/atend. Público 238 500 

Sala/chefia/recepção 173 500 

Sala/depto. Pessoal 348 500 

Sala/comercial-corte a 701 500 

Sala//comercial-corte b 540 500 

Sala/apoio-comercial 191 500 

Sala/financeiro 872 500 

♦Medição em condição de dia nublado, com janelas abertas, prevalecendo 

a iluminação artificial; efetivada com Luxímetro marca Lutron, modelo LX-105, com 

programação para iluminação com lâmpadas fluorescentes. 

6.2.2 CAPTAÇÃO – CA  

As atividades são realizadas por um operador sediado na Estação de 

Bombeamento de Água (EBA-Ibicuí-mirim); trata-se de um conjunto de instalações 

destinadas à captação e recalque de água, instalada à margem do canal do rio 

Ibicuí-mirim (distância aproximada de 6 Km da sede da Unidade). A água bruta 

captada do rio, é injetada em adutora de água bruta, em ponto à jusante da 

captação automatizada da barragem do rio Ibicuí-mirim, possuindo direcionamento 

à estação de tratamento de água (ETA). O recalque é efetivado em dois estágios:  

1º.grupos motobomba submersos; 
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2° grupos motobomba tipo “poço seco” em edificação construída para esta 

finalidade. 

Observação: a Unidade possui dois conjuntos de instalações para 

captação, sendo acima caracterizado, o local com operador. A captação 

automatizada, está no âmbito do setor “pontos de apoio do sistema”.   

  

O operador da estação realiza o controle do funcionamento dos grupos 

motobomba e demais equipamentos de apoio, no recalque para ETA. 

O posto de trabalho, é constituído por: 

• sala do operador; 

• instalações sanitárias e chuveiro; 

• sala dos quadros de comando elétricos; 

• área de instalação dos grupos motobomba (gmb); 

• área de instalação dos gmb submersos; 

• câmaras de manobras; 

• subestação elevada (transformador) de energia elétrica; 

• plataforma de acesso aos gmb (poço seco). 

  

 São incluídas entre as atividades do operador: 

• liga e desliga de grupos motobomba no quadro de comando; 

• manobra manual de válvulas de sucção e descarga; 
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• ajuste de gaxetas das bombas centrífugas; 

• limpeza de todas áreas de trabalho, incluindo o pátio da estação; 

• preenchimento de boletins de operação; 

6.2.3 TRATAMENTO DE ÁGUA – TA 

As atividades são executadas no âmbito da Estação de Tratamento de 

Água – ETA. A base de operações encontra-se aproximadamente à 2Km da sede 

da unidade organizacional – Rua Borges de Medeiros, N° 1.    

A estrutura física de apoio ao exercício das atividades, consiste das 

seguintes instalações:  

• laboratório para análises físicas, químicas e bacteriológicas; 

• sala de bacteriologia, com fornos e auto-clave; 

• bloco hidráulico, constituído de canal de entrada da água bruta, 

floculadores, decantadores, filtros e galerias; 

•  salas e equipamentos específicos, para dosagem de produtos químicos, 

em especial, de fluossilicato de sódio, sulfato de alumínio e cal hidratada; 

• área de depósito, abrigo e conexão dos cilindros ao sistema de dosagem 

do cloro (gás);  

• área de controle da dosagem de cloro (dosador); 

• depósito de produtos químicos; 



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

17

• depósito para materiais diversos; 

• área para preparo e consumo de refeições; 

• instalações sanitárias, chuveiros e vestiário; 

• elevatórias de água (EBA) potável, quadros de comando e subestação; 

• reservatórios de água potável;  

• área do compressor para ar mandado. 

 As seguintes atividades do posto de trabalho, relacionam-se à operação e 

condução do tratamento de água em suas etapas, e de acordo com as instalações 

e equipamentos disponíveis:   

♦ análise de água bruta e tratada; 

♦coleta de amostras de água;  

♦ preparação dos meios de cultura; 

♦ testes de absorção de cloro; 

♦ adição e controle (dosagem) dos produtos químicos utilizados no 

tratamento de água; 

♦ preenchimento de planilhas e relatório de trabalho; 

♦ condução de veículos para a coleta de amostras da água distribuída; 

♦ controle de vazões e volumes de água, através de níveis indicativos; 

♦ operação de máquinas e equipamentos; 
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♦ preparação de reativos, soluções e suspensões com produtos químicos; 

♦ lavagem de tanques – decantadores, floculadores, filtros e reservatórios; 

♦ limpeza de utensílios e locais de trabalho. 

6.2.4 DISTRIBUIÇÃO – REDE DE ÁGUA - RA 

A base de operações encontra-se junto à coordenadoria operacional da 

Unidade, distante aproximadamente 2Km da sede do estabelecimento, à Rua 

Maurício S. Sobrinho, 330. A estrutura física de apoio ao exercício das atividades, 

consiste das seguintes instalações:  

• almoxarifado; 

• sala de programação dos serviços; 

• sanitários, chuveiros e vestiário; 

• área de preparação de alimentos e refeitório; 

• sala de coordenação das equipes; 

• depósito de equipamentos; 

• área de estacionamento de veículos; 

• depósito de materiais para repavimentação. 

 As operações são executadas no âmbito do sistema de distribuição do 

estabelecimento, sendo predominante às intervenções nas redes e ramais, com 
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caracterização de trabalho ao ar livre. As tarefas operacionais são executadas por 

equipes de dois trabalhadores, com coordenação centralizada.  

As tubulações são instaladas ou recebem manutenção, através da abertura 

de valas em terrenos de composição distinta, sendo estas ocupadas pelo 

trabalhador quando em atividade. Tais obras, estão situadas principalmente na via 

pública. 

As equipes de trabalho do setor, eventualmente, executam limpeza de 

reservatórios ou tanques de água (apoio ao setor TA - Tratamento de Água), e 

inspeção em caixas de passagem ou galerias pluviais. 

Os trabalhadores do setor estão enquadrados nos cargos: auxiliar de 

instalador de redes, instalador de  redes I e II, e Agente de Serviços Operacionais.  

De maneira discriminada relacionam-se entre suas atividades laborais: 

♦ ligação e conserto de rede de água; 

♦ instalação, retirada e teste de hidrômetros; 

♦ligação, corte e consertos de ramais prediais (tubulação entre a rede 

pública e o hidrômetro);  

♦ execução do expurgo para limpeza de redes de água;

♦ manutenção de válvulas e acessórios componentes da rede de 

distribuição de água; 

♦ operação de máquinas e equipamentos; 

♦ condução de veículos para transporte de materiais e pessoas; 

♦ limpeza de tanques e reservatórios; 
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           ♦ inspeção em câmaras de manobra (registros) e galerias; 

♦ repavimentação de passeios e confecção de tampas de concreto; 

♦ limpeza do pátio de áreas da empresa; 

♦ assentamento de novas tubulações. 

6.2.5 PONTOS DE APOIO DO SISTEMA - PA 

Identificamos este setor pelo conjunto de instalações destinadas ao apoio 

do sistema de distribuição de água e/ou coleta de esgoto. 

Em Santa Maria, estas instalações são constituídas por Captação 

automatizada, EBAs (estações de bombeamento de água), EBEs (estações de 

bombeamento de esgoto), Subestações de energia elétrica (alta e baixa tensão) e 

Reservatórios. 

As instalações possuem equipamentos que trabalham de maneira 

automatizada. A ausência de um operador, todavia, no âmbito da operação, não 

dispensa tarefas programadas de manutenção e inspeção.  

As atividades que eventualmente são desenvolvidas nestas áreas, 

relacionam-se, e têm particular análise na apresentação dos setores de 

manutenção eletromecânica, distribuição – rede de água, tratamento de água e 

tratamento de esgoto.  

6.2.6 TRATAMENTO DE ESGOTO – TE 
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O setor é composto por uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 

localizada na Rua  Dom Atalício Pithan, s/n° - apro ximadamente 6,5Km da sede 

da Unidade; opera através do trabalho de 8 (oito) empregados, em regime de 

turno de revezamento. 

As instalações estão distribuídas em área destinada exclusivamente ao 

processo de tratamento de esgoto sanitário, através do processo identificado 

como de lodo ativado. Estas, constituem um complexo composto de estruturas de 

concreto, edificações e equipamentos; destacam-se: laboratório (principal e de 

âmbito regional) de análises físico, químicas e biológicas; câmara de entrada do 

esgoto bruto com área de controle da vazão; elevatórias com bombas tipo 

parafuso; área de gradeamento, com remoção de sólidos grosseiros; desarenador; 

tanques de aeração; decantadores; tanque de adensamento; canais de esgoto e 

de recirculação de lodo; subestação de energia elétrica; instalações sanitárias, 

vestiário e cozinha com área para refeições; oficina de manutenção 

eletromecânica; sala de controle da operação; e laboratório de apoio (junto à sala 

de controle).  

Observações:  

(1) o laboratório principal da ETE, de forma centralizada, também executa análises 

de esgoto de outras estações (âmbito regional), e possui, para tanto, estrutura 

própria – sala de bacteriologia, depósito de produtos químicos, sala de 

preservação de amostras, almoxarifado geral, sala de análises físico-químicas, 

sala de pesagem, e sala de lavagem de materiais;  

(2) as atividades de manutenção eletromecânica, são efetivadas por equipe lotada 

na Unidade e apoiada tecnicamente, pela superintendência regional.   
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As seguintes atividades do posto de trabalho, relacionam-se à operação e 

condução do tratamento de esgoto sanitário (ETE e laboratório), em suas 

diferentes etapas, e de acordo com as instalações e equipamentos disponíveis:   

♦ análise de esgoto bruto e tratado; 

♦coleta de amostras de esgoto;  

♦ preparação dos meios de cultura; 

♦ adição e controle (dosagem) dos produtos químicos, quando utilizados no 

processo de tratamento do esgoto; 

♦ preenchimento de planilhas e relatório de trabalho; 

♦ condução de veículos para a coleta de amostras de esgoto; 

♦ controle de vazões e volumes de esgoto, através de níveis indicativos; 

♦ operação de máquinas e equipamentos; 

♦ limpeza de utensílios e locais de trabalho, incluindo a área externa, 

configurada como parque da ETE. 

♦ preparação de reativos, soluções e suspensões com produtos químicos; 

6.2.7 PITOMETRIA – PI 
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A Pitometria é caracterizado como um setor de apoio estratégico ao 

controle da operação do sistema de distribuição de água, e tem por principal 

objetivo a medição de vazões e pressões de água, efetivando correlações destes 

parâmetros, e a partir dos resultados obtidos, em conjunto com o corpo técnico de 

outros setores da própria coordenadoria e da superintendência regional, planejar 

intervenções no sistema de distribuição de água da localidade. O setor é 

constituído por uma equipe de 3 (três) trabalhadores. 

 As atividades são realizadas no campo (trabalho ao ar livre) e no escritório; 

sendo predominante as primeiras, inclusive com realização de operações de 

conserto ou ampliação das redes de água e ramais domiciliares, possuindo 

similaridade com o setor RA (Rede de Água) na exposição aos agentes e fatores 

de risco verificados neste. 

Na pitometria são manuseados como “agentes químicos”, a ortotolidina, o 

tetracloreto de carbono e a benzina. Estes produtos encontram-se na forma de 

soluções, devidamente acondicionadas e identificadas. A manipulação é eventual 

e destinada a verificação da presença de cloro na água (ortotolidina), medição de 

velocidades do fluxo de água em tubulações, por comparação de níveis de 

substâncias com diferente densidade (tetracloreto de carbono) e limpeza de 

ferramental (benzina).  

A área que constitui a base de operações do setor, está localizada junto à 

sede da coordenadoria operacional.  

 De maneira discriminada relacionam-se entre suas atividades laborais: 
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♦ medições relacionadas aos parâmetros: velocidade, vazão e pressão da 

água em estações pitométricas, com posterior cálculo e análise dos 

resultados obtidos;  

♦ pesquisa de vazamentos de água, nos diversos pontos da rede de 

distribuição e ramais domiciliares; 

♦ ligação e conserto de rede de água; 

♦ instalação, retirada e teste de hidrômetros; 

♦ligação, corte e consertos de ramais prediais (tubulação entre a rede 

pública e o hidrômetro);  

♦ execução do expurgo para limpeza de redes de água;

♦ manutenção de válvulas e acessórios componentes da rede de 

distribuição de água; 

♦ operação de máquinas e equipamentos; 

♦ condução de veículos para transporte de materiais e pessoas; 

♦ limpeza de tanques e reservatórios; 

           ♦ inspeção em câmaras de manobra (registros) e galerias; 

♦ repavimentação de passeios e confecção de tampas de concreto; 

♦ limpeza do pátio de áreas da empresa; 

6.2.8 REDE DE ESGOTO - RE 
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O setor é composto por uma equipe de 6 (seis) trabalhadores, autorizados à 

execução de intervenções na rede coletora, e componentes afins. 

A base de operações encontra-se junto à coordenadoria operacional da 

Unidade, distante aproximadamente 2Km da sede do estabelecimento, à Rua 

Maurício S. Sobrinho, 330. A estrutura física de apoio ao exercício das atividades, 

é compartilhada com o setor RA, e consiste das seguintes instalações:  

• almoxarifado; 

• sala de programação dos serviços; 

• sanitários, chuveiros e vestiário; 

• área de preparação de alimentos e refeitório; 

• sala de coordenação das equipes; 

• depósito de equipamentos; 

• área de estacionamento de veículos; 

• depósito de materiais para repavimentação. 

 As operações são executadas no âmbito do SES (Sistema de Esgotamento 

Sanitário) de Santa Maria, sendo predominante às intervenções nas redes, ramais, 

e poços de visita de esgoto, com caracterização de trabalho ao ar livre. As tarefas 

operacionais são executadas por equipes de dois trabalhadores, com 

coordenação centralizada.  
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As tubulações são instaladas ou recebem manutenção, através da abertura 

de valas em terrenos de composição distinta, sendo estas ocupadas pelo 

trabalhador quando em atividade. Os poços de visita constituem pontos de acesso 

à rede coletora, principalmente em operações de desobstrução e limpeza. Tais 

obras, estão situadas principalmente na via pública. 

Os trabalhadores do setor estão enquadrados nos cargos: instalador de  

redes II, motorista (caminhão hidro-jato-vácuo) e Agente de Serviços 

Operacionais. De maneira discriminada relacionam-se entre suas atividades 

laborais: 

♦ ligação e conserto de ramais de esgoto; 

♦ desobstrução e limpeza de poços de visita; 

♦ desobstrução e limpeza de redes, com operação de máquinas, 

ferramentas, e equipamentos específicos ao trabalho com esgoto – 

caminhão hidro-jato-vácuo, varetas de desosbtrução, bombas de sucção 

portáteis, baldes, pás, garfos, etc;  

♦ manutenção de acessórios componentes da rede coletora de esgoto; 

♦ condução de veículos para transporte de materiais e pessoas; 

♦ limpeza de tanques e galerias componentes do SES (Sistema de 

Esgotamento Sanitário); 

           ♦ inspeção em câmaras de manobra de elevatórias de esgoto (EBE);  

♦ limpeza de câmaras de entrada de esgoto bruto, em elevatórias; 

♦ assentamento de novas tubulações, com interligação à rede operante de 

esgoto. 
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6.2.9 MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - ME 

O setor é composto por uma equipe de 5 (cinco) trabalhadores, autorizados 

à execução de intervenções nos equipamentos instalados no sistema de captação, 

tratamento e distribuição de água, e no sistema de esgotamento sanitário (coleta e 

tratamento de esgoto), no âmbito da coordenadoria operacional local. 

As intervenções são caracterizadas por operações de manutenção e 

montagem, que envolvem eletricidade – inclusive na área de risco consignada no 

sistema elétrico de potência – e mecânica em geral. Para o trabalho com 

eletricidade, os profissionais possuem adequada qualificação, ou, capacitação 

promovida pela empresa; estão enquadrados nos cargos de técnico eletrotécnico, 

técnico mecânico, técnico industrial I, e assistente de montagem. 

A equipe possui sua base de operações, em área do prédio da 

coordenadoria operacional  de Santa Maria (Rua Maurício Sirotski Sobrinho, 338); 

sendo constituída por: 

- oficina com bancadas de testes elétricos, e de montagem mecânica; 

- vestiário; 

- instalações sanitárias; 

- área para preparo e consumo de refeições; 

- depósito de materiais,  ferramentas e equipamentos diversos; 

- área destinada ao trabalho com esmeril, torno mecânico e solda. 
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Constituem os principais equipamento e máquinas utilizados na 

oficina: 

- esmeril; 

- unidade para solda com arco voltáico; 

- unidade para solda com oxi-acetileno; 

- esmerilhadeira elétrica; 

- furadeira elétrica. 

Formando equipes (geralmente com duas pessoas), os profissionais partem 

da base de operações, para atendimento de situações programadas ou 

emergenciais, configuradas principalmente em estações de bombeamento de 

água ou de esgoto (EBA/EBE), em estações de tratamento de água ou esgoto 

(ETA/ETE), subestações de energia elétrica, circuitos de iluminação, reservatórios 

de água potável, poços artesianos e áreas de captação superficial de água. 

Observação: a ETE de Santa Maria, possui uma base de operações, com equipe 

de dois profissionais, para manutenção eletromecânica de suas instalações.     

De maneira discriminada, os empregados do setor, realizam as seguintes 

atividades: 

- montagem e manutenção de grupos motobomba; 

- instalação e manutenção de quadros de comando elétricos; 

- instalações elétricas de iluminação e força;  

- instalação e conserto em dispositivos eletromecânicos; 

- montagem de tubulação de poços artesianos; 



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

29

- reparos em câmaras de manobra, válvulas e tubulações constituintes de 

estações de tratamento e bombeamento (água/esgoto);

- conserto e instalação de linhas elétricas (condutores em eletrodutos ou 

aéreos); 

- substituição de componentes de subestações transformadoras em 

recintos fechados, e nas constituídas de transformadores posicionados 

ao ar livre sobre plataformas ou em postes; 

- manobras em chaves fusíveis e outros dispositivos de seccionamento 

em circuitos de alta tensão; 

- manutenção em cabines de medição, em alta e baixa tensão; 

- teste de equipamentos eletromecânicos com apropriados instrumentos; 

- elaboração de levantamentos e estudos, destinados à efetivação das 

tarefas em áreas caracterizadas como de risco.   

6.2.10  ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE  

O setor é identificado como EBE (Estação de Bombeamento de Esgoto) 

Tancredo Neves; fica localizado no bairro de mesmo nome, distante 

aproximadamente 5Km da sede do estabelecimento. 

No local, trabalha um operador em regime de 40 horas semanais, e outro 

trabalhador no sábado e domingo, com oito horas diárias.  

As instalações, são constituídas basicamente por: 

• canal e câmara de entrada de esgoto bruto, com gradeamento; 
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• elevatória com poço de bombas (seco) e plataforma do quadro de 

comando; 

• sala de operação; 

• depósito de materiais – anexo à sala de operação; 

• instalações sanitárias, chuveiro e vestiário; 

• câmaras de manobras. 

Os trabalhadores, executam as seguintes operações: 

• limpeza do gradeamento, canal e câmara de esgoto bruto; 

• controle da operação da elevatória; 

• limpeza do pátio e demais instalações. 

6.3 AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
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Identificação dos riscos e da exposição ambiental dos trabalhadores, 

considerando agentes de origem física (F), química (Q), e biológica (B). 

6.3.1 SETOR ADMINISTRAÇÃO – AD 

Não identificados riscos ambientais. Não aplicável avaliação ambiental. 

6.3.2 SETOR CAPTAÇÃO – CA 

6.3.2.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO 

. Fontes Geradoras:  grupos motobomba. 

. Número de Empregados Expostos: 2 (dois); em regime de turno de 

revezamento – representam a lotação do setor.  

. Tempo de Exposição: 30min ( trinta minutos) diariamente nas operações junto 

aos grupos motobomba e quadros de comando, e sete horas diárias na sala 

anexa, identificada  como de controle, e posto de comunicação com a ETA.   

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa: 

- 92 dB; junto aos grupos motobomba ; 
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- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 3 horas.  

- 91 dB; junto aos quadros de comando; 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 3horas e 30 minutos.  

- 65 dB; na sala de controle da estação; 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: não aplicável. 

- Observação.: medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível 

de pressão sonora, marca Lutron, modelo SL 4001, operando no circuito de 

compensação A e resposta lenta (slow). 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- Coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- Individual: protetor auricular tipo abafador (concha). 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

O agente ambiental ruído contínuo,  não remete ao enquadramento na NR-15, 

Anexo 1, onde caracteriza-se a nocividade da exposição dos operadores, pela 
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excedência dos limites de tolerância expressos no anexo. O controle e 

monitoramento da exposição ao agente, está consignado nas recomendações 

deste documento.  

6.3.3 SETOR TRATAMENTO DE ÁGUA - TA 

6.3.3.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO 

. Fontes Geradoras: operação de elevatórias (estações de bombeamento de 

água - EBA), com acionamento de chaves liga-desliga de grupos motobomba 

(gmb) e controle do funcionamento destes, com registro do tempo e condições 

de operação. 

. Número de Empregados Expostos: 09 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas – representam a lotação do setor.  

. Tempo de Exposição: 10 minutos diários (máximo) nas operações junto aos 

grupos motobomba e quadros de comando.   

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa: 

(não verificados/monitoramento) 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 
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A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1; 

necessita todavia, controle e monitoramento da exposição ocupacional ao agente 

nocivo, conforme consignado nas recomendações do presente programa.  

6.3.3.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: exposição ao sol, em operações de controle da estação de 

tratamento de água (ETA), executadas nas áreas ao ar livre. 

. Número de Empregados Expostos: 9 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas. 

. Tempo de Exposição: uma hora diária (máxima) nas operações junto aos filtros, 

decantadores, reservatórios, e na coleta de água em pontos diversos do sistema.   

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, conclui pelo não enquadramento na 

NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, possui referenciado 

seu controle, através das recomendações expressas no presente programa.  

6.3.3.3 (F) UMIDADE 

. Fontes Geradoras: operações de limpeza de filtros, floculadores e 

decantadores, ao ar livre, inclusive em dias de chuva – locais encharcados. 
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. Número de Empregados Expostos: 9 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas. 

. Tempo de Exposição: média de 30 minutos diários. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

- individual: botas de borracha, avental de PVC, luvas de PVC e capa de chuva.   

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, não caracteriza enquadramento na  NR-15, 

Anexo 10. A exposição ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a 

rigorosa observância das medidas de controle registradas, e ao atendimento das 

recomendações expressas neste documento .  

6.3.3.4 (Q) ÁLCALIS CÁUSTICOS – HIDRÓXIDO DE CÁLCIO  

. Fontes Geradoras: manuseio da cal hidratada (hidróxido de cálcio), sob a 

forma de pó e em solução, nas operações de adição de substâncias químicas, no 

processo de tratamento da água. 

. Número de Empregados Expostos: 9 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas. 

. Tempo de Exposição:  1 (uma) hora diária (máxima).    
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. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento; 

- individual: botas de borracha, avental de PVC, respirador semi-facial com 

filtros combinados (mecânico e químico), respirador descartável, luvas 

nítrilica, luvas de PVC, óculos de segurança e guarda-pó de mangas 

compridas. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 13 – 

atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas 

insalubres, em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. A 

avaliação qualitativa efetivada, comprova a nocividade do manuseio do agente, 

nas atividades dos trabalhadores locais.  O controle e monitoramento da 

exposição ocupacional ao agente nocivo, está consignado nas recomendações 

do presente programa. 

Observação: Hipoclorito de sódio (álcali cáustico), é manuseado 

esporadicamente, na forma de solução. Considerando sua nocividade, reitera-se 

o parecer técnico supracitado. 

6.3.3.5 (Q) ÁCIDOS - SULFÚRICO, OXÁLICO, CLORÍDRICO E ACÉTICO  

. Fontes Geradoras: manipulação das substâncias utilizadas como reagentes 

(forma de solução ou concentrada, com liberação de vapores)  nas análises de 
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laboratório relacionadas ao controle de parâmetros físicos, químicos e biológicos 

diversos. 

. Número de Empregados Expostos: 9 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas. 

. Tempo de Exposição: 15 minutos diários (máximo).    

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento; 

- individual: botinas ou tênis de couro com solado “pu”, luvas de látex, luvas 

nitrílica, óculos de segurança, respirador semi-facial com filtro químico, 

pipetador automático, pipetador manual (pera), e guarda-pó de mangas 

compridas. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, através de avaliação qualitativa, na manipulação dos 

ácidos nítrico, oxálico e sulfúrico, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 13 

– atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas 

insalubres, em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. O controle 

e monitoramento da exposição ocupacional aos agentes nocivos, está 

consignado nas recomendações do presente programa. 

. Observações: 

(1) a utilização dos ácidos acético e clorídrico, encontra-se no âmbito das 

operações de laboratório, sendo que a exposição pode ser caracterizada da 

mesma forma que para os demais ácidos. Quanto a NR-15, no entanto, os 
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agentes químicos ácido acético e ácido clorídrico, constam do Anexo 11, 

Quadro N.º 1, com as concentrações estabelecidas como limite de tolerância. 

A necessidade de avaliação quantitativa destes agentes (conforme Anexo 

11), possui posterior consideração, em nível das recomendações registradas 

para o setor; 

(2) as atividades de laboratório (verificadas qualitativamente), apresentam ainda, 

as seguintes substâncias, utilizadas como reagentes na forma concentrada 

ou em solução: ortotolidina, ácido fluossilícico, hidróxido de amônia, iodeto 

de potássio com azida de sódio, tiocianato de potássio, sulfato de potássio, 

sulfato de prata, iodeto de potássio, tiosulfato de sódio, bicarbonato de 

amônio, permanganato de potássio e sulfato manganoso. As considerações, 

a respeito do trabalho com estas substâncias, estão registradas em nível de 

recomendações. 

6.3.3.6 (Q) CLORO (Cl2) 

. Fontes Geradoras: dosagem de cloro no processo de tratamento da água 

(etapa de desinfecção) sob a forma de gás; encontra-se acondicionado em 

cilindros metálicos, possuindo nestes, fase líquida e gasosa. É aplicado à água, 

através de uma série de dispositivos de controle da dosagem, representados 

principalmente por válvulas, conexões e condutos.  

. Número de Empregados Expostos: 9 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas. 

. Tempo de Exposição: 15 (quinze) minutos, como média diária.    

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 
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- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa, treinamento específico 

para manuseio de cloro e ação em emergências, kit para controle de 

vazamentos de cloro nos cilindros e/ou válvulas, e conjunto compressor-  

reservatório para ar mandado, dotado de saída de ar para conexão de 

mangueiras  que permitam acoplamento de respiradores faciais.   

- Individual: botinas ou tênis de couro com solado “pu”, botas de borracha, 

luvas nitrílica, luvas de vaqueta, óculos de segurança, respirador facial para 

ar mandado, e guarda-pó de mangas compridas. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição ao cloro, consta do anexo 11 da NR-15, com as concentrações 

estabelecidas como limite de tolerância. A necessidade de avaliação quantitativa 

do agente na forma gasosa, possui posterior consideração, nas recomendações 

registradas para o setor. 

6.3.3.7 (Q) HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DO CARBONO – 

AMINODERIVADOS DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (HOMÓLOGOS 

DA ANILINA) / ORTOTOLIDINA 

. Fontes Geradoras: 
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(A) operação de preparo de solução a 0,1 % (Reativo N) - adição de 0,1 g      

(100 mg) da amina ortotolidina (forma de pó) à solução de 100 ml, com água 

destilada e ácido clorídrico;  

(B) operação de determinação do cloro residual, através da adição de 0,5 ml do 

Reativo N (acima especificada), em 50 ml de amostra d’água tratada. 

. Número de Empregados Expostos: 9 (nove); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas.  

. Tempo de Exposição: 

(A) preparo do Reativo N: 5 minutos por mês; 

(B) determinação do cloro residual: 10 minutos diários.   

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- Individual: luva de látex, luva nitrílica, respirador semi-facial com filtro 

combinado (mecânico e químico), tênis de segurança e guarda-pó.   

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 13; 

necessita todavia, controle e monitoramento da exposição ocupacional ao agente 

nocivo, conforme consignado nas recomendações do presente programa.  

. Observação: 

(1) nas atividades de dosagem de substâncias diversas, para o tratamento da 

água (verificadas qualitativamente), além das supracitadas, são verificadas: 

ácido fluossilícico, carvão ativado, permanganato de potássio, sulfato de 
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alumínio, e polieletrólito. As considerações, a respeito do trabalho com estas 

substâncias, estão registradas em nível de recomendações. 

6.3.4 SETOR DISTRIBUIÇÃO - REDE DE ÁGUA – RA 

6.3.4.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO E VIBRAÇÕES 

. Fontes Geradoras: operações com utilização de máquinas e equipamentos, 

especialmente motobombas à combustão para esgotamento de valas, retro-

escavadeiras, cortadora de asfalto com disco rotativo, esmerilhadeiras, e 

motoserras.  

. Número de Empregados Expostos: 17 (dezessete); em jornada diária de oito 

horas, com regime de plantões registrados em escala – representam a lotação 

do setor.  

. Tempo de Exposição: uma hora, considerada como média diária.    

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa (Ruído Contínuo): 

- 95 dB; medido a 2,0m de motobomba operando no esgotamento de 

vala. 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 2 horas. 

- Observação:  

(1) medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível de pressão 

sonora, marca MSA, modelo 695090, operando no circuito de compensação 
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A e resposta lenta (slow); calibrado em 29/09/2003, certificado n.º 2212 por 

Almont do Brasil Ltda. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual: protetor auricular tipo abafador (concha).  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1(ruído 

contínuo ou intermitente); necessita todavia, controle e monitoramento da 

exposição ocupacional ao agente nocivo, conforme consignado nas 

recomendações do presente programa. Quanto ao Anexo 8 (vibrações), posterior 

consideração, está colocada em nível das recomendações do programa. 

6.3.4.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: exposição ao sol, no trabalho ao ar livre. 

. Número de Empregados Expostos: 17 (dezessete). 

. Tempo de Exposição: variável, com média de 4horas diárias de exposição 

direta aos raios solares, em tempo não encoberto. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: treinamento. 

- individual: creme protetor solar – FPS 25.  
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. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, qualitativamente, conclui pelo 

enquadramento na NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, 

possui referenciado seu controle, através das recomendações expressas no 

presente programa.  

6.3.4.3 (F) UMIDADE 

. Fontes Geradoras: vazamentos nas tubulações em operações de conserto, 

respingos inerentes ao manuseio com água, acúmulo de água nas valas, galerias, 

reservatórios e nos trabalhos ao ar livre, com chuva ou neblina.  

. Número de Empregados Expostos: 17 (dezessete). 

. Tempo de Exposição: 4 horas diárias, em jornada de oito horas. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

- individual: botas de borracha, luvas de PVC, semimacacão estanque – tipo 

jardineira e capa de chuva.  

- observação: os trabalhos de manutenção de redes, são executados 

geralmente, em via pública e com escavação em solos de estabilidade variável. 

Nessa particularidade, considerando os fatores de risco de acidentes, e 

ergonômicos, são fornecidos às equipes de trabalhadores, equipamentos de 

proteção coletiva e individual – kit para escoramento de valas, cones, cavaletes, 
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fita zebrada, placas de advertência, escada de mão, luvas de vaqueta, colete 

refletivo tipo x, capacete, e botinas de couro com solado “pu”. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, caracteriza enquadramento na NR-15, 

Anexo 10, com exercício de atividades em locais encharcados e com umidade 

excessiva. A exposição ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a 

rigorosa observância das medidas de controle registradas, e ao atendimento das 

recomendações expressas neste documento .  

6.3.4.4 (Q) POEIRAS MINERAIS - ASBESTO 

. Fontes Geradoras: fibras liberadas no corte de tubulações de fibrocimento com 

amianto. 

. Número de Empregados Expostos: 17 (dezessete). 

. Tempo de Exposição: 20 minutos, considerados como máximo de exposição 

semanal. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

-  individual: respirador semi-facial descartável. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

O agente ambiental asbesto, possui consideração no Anexo 12 da NR-15; a 

nocividade da exposição dos operadores, depende da excedência dos limites de 

tolerância expressos no anexo. O controle e monitoramento da exposição ao 

agente, está consignado nas recomendações deste documento.  
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6.3.5 SETOR PONTOS DE APOIO DO SISTEMA – PA 

Sendo um setor representativo de diferentes instalações vinculadas ao 

estabelecimento, sem lotação específica, a avaliação ambiental não é aplicável 

diretamente. As atividades realizadas neste setor, possuem sua particular análise, 

nos setores de lotação dos trabalhadores; em especial, na: distribuição – rede de 

água, manutenção eletromecânica, e rede de esgoto. 

6.3.6 SETOR TRATAMENTO DE ESGOTO – TE 

6.3.6.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO 

. Fontes Geradoras: operação e monitoramento de elevatórias (estações de 

bombeamento de esgoto - EBE), com acionamento de chaves liga-desliga de 

grupos motobomba (gmb) e controle do funcionamento destes. 

. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco) na operação da ETE.  

Obs.: a lotação do setor é representada por 8 empregados – 5 na ETE, e 3 

diretamente no laboratório,  em regime de 40 horas semanais.  

. Tempo de Exposição: 30 minutos diários, em média, nas operações junto aos 

grupos motobomba e quadros de comando. 

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa: 

- 85 dB; junto as bombas parafuso (1º estágio – entrada /esgoto bruto); 
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- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 8 horas.  

- 90 dB; junto à plataforma dos aeradores; 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 4 horas. 

Observação:  

• medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível de pressão 

sonora, marca Lutron, modelo SL 4001,operando no circuito de compensação A 

e resposta lenta (slow). 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- Individual: protetor auricular tipo abafador (concha).  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1; 

necessita todavia, controle e monitoramento da exposição ocupacional ao agente 

nocivo, conforme consignado nas recomendações do presente programa.  

6.3.6.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: exposição ao sol, em operações de controle da estação de 

tratamento de esgoto (ETE), executadas nas áreas ao ar livre. 

. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco). 
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 Tempo de Exposição: duas horas diárias (máxima), nas operações ao ar livre 

junto às instalações das estações.   

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: treinamento. 

- individual: creme protetor solar – FPS 25.  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, conclui pelo não enquadramento na 

NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, possui referenciado 

seu controle, através das recomendações expressas no presente programa.  

6.3.6.3 (Q) ÁLCALIS CÁUSTICOS – HIPOCLORITO DE SÓDIO   

. Fontes Geradoras: manuseio de solução de hipoclorito de sódio, nas 

operações de limpeza e desinfecção de utensílios e áreas de trabalho, em 

particular, nos laboratórios das estações. 

. Número de Empregados Expostos: 8 (oito) – considerada a lotação. 

. Tempo de Exposição: uma hora diária (máxima).    

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletivas: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individuais: luva de látex, luva nitrílica, botas de borracha, avental de PVC, , 

luvas de PVC, óculos de segurança, botinas ou tênis de segurança, e 

guarda-pó de mangas compridas. 
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. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 13 – 

atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas 

insalubres, em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. A 

avaliação qualitativa efetivada, comprova a nocividade do manuseio do agente, 

nas atividades dos trabalhadores locais.  O controle e monitoramento da 

exposição ocupacional ao agente nocivo, está consignado nas recomendações 

do presente programa.  

6.3.6.4 (Q) ÁCIDOS – SULFÚRICO, NÍTRICO E OXÁLICO  

. Fontes Geradoras: manipulação das substâncias utilizadas como reagentes 

(forma de solução ou concentrada, com liberação de vapores) nas análises de 

laboratório relacionadas ao controle de parâmetros físicos, químicos e biológicos 

diversos do esgoto, e seu processo de tratamento. 

. Número de Empregados Expostos: 3 (três). 

. Tempo de Exposição: 30 minutos diários (máximo).    

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa, treinamento e capela 

(câmara de exaustão de gases e vapores produzidos em laboratório).  

- individual: botinas ou tênis de couro com solado “pu”, luvas de látex, luvas 

nitrílica, óculos de segurança, pipetador manual (pêra), e guarda-pó de 

mangas compridas. 
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. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, através de avaliação qualitativa, na manipulação dos 

ácidos, oxálico e sulfúrico, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 13 – 

atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas 

insalubres, em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. O controle 

e monitoramento da exposição ocupacional aos agentes nocivos, está 

consignado nas recomendações do presente programa. 

. Observações: 

(1) as atividades de laboratório (verificadas qualitativamente), apresentam ainda, 

as seguintes substâncias, utilizadas como reagentes na forma concentrada 

ou em solução: azida de sódio, iodeto de potássio, tiossulfato de sódio,    

vermelho de metila, cloreto férrico, cloreto de cálcio anidro, sulfato de 

magnésio heptahidratado, sulfato de cobre, sulfato de potássio, ácido bórico, 

formol, azul de metileno, sulfato de prata, hidróxido de sódio, amido solúvel,  

sulfato manganoso, ácido sulfâmico, sulfato de mercúrio, óleo de silicone, 

cloreto de amônio, monofosfato de sódio, monofosfato de potássio, 

dihidrogeno fosfato de sódio, hidróxido de potássio, álcool etílico, salicilato de 

sódio, molibdato de amônio, tartarato de antimônio e potássio, ácido ascórb., 

tartarato de sódio e potássio, sulfato de alum. e tetraborato de  sódio. 

 As considerações, a respeito do trabalho com estas substâncias, estão 

registradas em nível de recomendações; 

(2) a possível liberação de gases nocivos, relacionados ao esgoto (metano, 

sulfídrico e dióxido de enxofre – NR-15, Anexo 11), possui consideração em 

nível das recomendações deste programa. 
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6.3.6.5 (B) ORGANISMOS PATOGÊNICOS – parasitas, protozoários, vírus, 

bactérias, bacilos, etc. 

. Fontes Geradoras: contato com esgoto nas operações de tratamento, 

incluindo as fases de esgoto bruto e tratado. 

. Número de Empregados Expostos: 8 (oito). 

. Tempo de Exposição: 6 horas, consideradas como média diária.     

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual: luva de látex, luva nitrílica, botas de borracha, luvas de PVC, 

macacão semi-estanque tipo jardineira, e óculos de segurança. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 14 – 

trabalhos ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e 

tanques) - a avaliação qualitativa, comprova a nocividade do agente, nas 

atividades dos trabalhadores do setor. O controle e monitoramento da exposição 

ocupacional ao agente nocivo, está consignado nas recomendações do presente 

programa.  

6.3.7 SETOR DITRIBUIÇÃO – PITOMETRIA – PI 

6.3.7.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO E VIBRAÇÕES 

. Fontes Geradoras: operações com utilização de máquinas e equipamentos, 

especialmente motobombas à combustão para esgotamento de valas, retro-
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escavadeiras, cortadora de asfalto com disco rotativo, esmerilhadeiras, e 

motoserras.  

. Número de Empregados Expostos: 3 (três); em jornada diária de oito horas, 

com regime de plantões registrados em escala – representam a lotação do setor.  

. Tempo de Exposição: 30 minutos, considerada como média diária.    

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa (Ruído Contínuo): 

- 95 dB; medido a 2,0m de motobomba operando no esgotamento de 

vala. 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 2 horas. 

- Observação:  

medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível de pressão 

sonora, marca MSA, modelo 695090, operando no circuito de compensação A e 

resposta lenta (slow); calibrado em 29/09/2003, certificado n.º 2212 por Almont 

do Brasil Ltda; 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual: protetor auricular tipo abafador (concha).  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1(ruído 

contínuo ou intermitente); necessita todavia, controle e monitoramento da 

exposição ocupacional ao agente nocivo, conforme consignado nas 
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recomendações do presente programa. Quanto ao Anexo 8 (vibrações), posterior 

consideração, está colocada em nível das recomendações do programa. 

6.3.7.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: exposição ao sol, no trabalho ao ar livre. 

. Número de Empregados Expostos: 3 (três); distribuídos em turno de 

revezamento de oito horas. 

. Tempo de Exposição: variável, com média de 3 horas diárias de exposição 

direta aos raios solares, em tempo não encoberto. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: no caso específico da 

pitometria, são fornecidos guarda-sóis, para operações, em estações pitométricas. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, qualitativamente, conclui pelo 

enquadramento na NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, 

possui referenciado seu controle, através das recomendações expressas no 

presente programa.  

6.3.7.3 (F) UMIDADE 

. Fontes Geradoras: vazamentos nas tubulações em operações de conserto, 

respingos inerentes ao manuseio com água, acúmulo de água nas valas, galerias, 

reservatórios e nos trabalhos ao ar livre, com chuva ou neblina.  
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. Número de Empregados Expostos: 3 (três). 

. Tempo de Exposição: 3 horas diárias, em jornada de oito horas. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

- individual: botas de borracha, luvas de PVC, semimacacão estanque – tipo 

jardineira e capa de chuva.  

Observação: os trabalhos com interferência e manutenção em redes, são 

executados geralmente, em via pública e com escavação em solos de estabilidade 

variável. Nessa particularidade, considerando os fatores de risco de acidentes, e 

ergonômicos, são fornecidos às equipes de trabalhadores, equipamentos de 

proteção coletiva e individual – kit para escoramento de valas, cones, cavaletes, 

fita zebrada, placas de advertência, escada de mão, luvas de vaqueta, colete 

refletivo tipo x, capacete, e botinas de couro com solado “pu”. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, caracteriza enquadramento na NR-15, 

Anexo 10, com exercício de atividades em locais encharcados e com umidade 

excessiva. A exposição ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a 

rigorosa observância das medidas de controle registradas, e ao atendimento das 

recomendações expressas neste documento .  

6.3.7.4 (Q) POEIRAS MINERAIS - ASBESTO 

. Fontes Geradoras: fibras liberadas no corte de tubulações de fibrocimento com 

amianto. 

. Número de Empregados Expostos: 3 (três). 
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. Tempo de Exposição: 10 minutos, considerados como máximo de exposição na 

jornada semanal. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

-  individual: respirador semi-facial descartável. 

. Observações: 

(1) na Pitometria, como agentes químicos, são manuseadas soluções de 

ortotolidina e tetracloreto de carbono, sendo a primeira utilizada para verificação 

da presença de cloro em amostras de água; e a segunda, como líquido 

manométrico, de densidade compatível à necessidade de medições de velocidade 

do fluxo de água. Os produtos encontram-se devidamente acondicionados, e 

identificados. A manipulação é eventual, e efetivada com uso de luvas de látex.    

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

O agente ambiental asbesto, possui consideração no Anexo 12 da NR-15; a 

nocividade da exposição dos operadores, depende da excedência dos limites de 

tolerância expressos no anexo. O controle e monitoramento da exposição ao 

agente, está consignado nas recomendações deste documento. 

A ortotolidina (possui radical NH2) remete ao Anexo 13 da NR-15 – 

aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina); já o 

tetracloreto de carbono, encontra-se no Anexo 11 da NR-15, com limites de 

tolerância estabelecidos. O controle da exposição a tais substâncias, está 

referenciado nas recomendações do programa. 
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6.3.8 SETOR REDE DE ESGOTO - RE  

6.3.8.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO E VIBRAÇÕES 

. Fontes Geradoras: operações com utilização de máquinas e equipamentos, 

especialmente motor de hidro-jato-vácuo, motobombas à combustão para 

esgotamento de valas, retro-escavadeiras, cortadora de asfalto com disco 

rotativo, esmerilhadeiras, e motoserras.  

. Número de Empregados Expostos: 6 (seis); em jornada diária de oito horas, 

com regime de plantões registrados em escala – representam a lotação do setor.  

. Tempo de Exposição: uma hora, considerada como média diária.    

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa (Ruído Contínuo): 

- 95 dB; medido a 2,0m de motobomba operando no esgotamento de 

vala. 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 2 horas. 

Observação:  

• medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível de pressão 

sonora, marca MSA, modelo 695090, operando no circuito de compensação A e 
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resposta lenta (slow); calibrado em 29/09/2003, certificado n.º 2212 por Almont 

do Brasil Ltda. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual: protetor auricular tipo abafador (concha).  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1(ruído 

contínuo ou intermitente); necessita todavia, controle e monitoramento da 

exposição ocupacional ao agente nocivo, conforme consignado nas 

recomendações do presente programa. Quanto ao Anexo 8 (vibrações), posterior 

consideração, está colocada em nível das recomendações do programa. 

6.3.8.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: exposição ao sol, no trabalho ao ar livre. 

. Número de Empregados Expostos: 6 (seis). 

. Tempo de Exposição: variável, com média de 4horas diárias de exposição 

direta aos raios solares, em tempo não encoberto. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, qualitativamente, conclui pelo 

enquadramento na NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, 
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possui referenciado seu controle, através das recomendações expressas no 

presente programa.  

6.3.8.3 (F) UMIDADE 

. Fontes Geradoras: respingos inerentes ao manuseio com esgoto sanitário 

(considerada a fase líquida), acúmulo de água nas valas, galerias, e nos trabalhos 

ao ar livre, com chuva ou neblina.  

. Número de Empregados Expostos: 6 (seis). 

. Tempo de Exposição: 3 horas diárias, em jornada de oito horas. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

- individual: botas de borracha, luvas de PVC, semimacacão estanque – tipo 

jardineira e capa de chuva.  

- observação: os trabalhos de manutenção de redes, são executados 

geralmente, em via pública e com escavação em solos de estabilidade variável. 

Nessa particularidade, considerando os fatores de risco de acidentes, e 

ergonômicos, são fornecidos às equipes de trabalhadores, equipamentos de 

proteção coletiva e individual – kit para escoramento de valas, cones, cavaletes, 

fita zebrada, placas de advertência, escada de mão, luvas de vaqueta, colete 

refletivo tipo x, capacete, e botinas de couro com solado “pu”. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, caracteriza enquadramento na NR-15, 

Anexo 10, com exercício de atividades em locais encharcados e com umidade 

excessiva. A exposição ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a 
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rigorosa observância das medidas de controle registradas, e ao atendimento das 

recomendações expressas neste documento .  

6.3.8.4 (B) ORGANISMOS PATOGÊNICOS – parasitas, protozoários, vírus, 

bactérias, bacilos, etc. 

. Fontes Geradoras: contato com esgoto nas operações de manutenção de 

efetivadas no âmbito do sistema de esgotamento sanitário – ramais de esgoto, 

redes coletoras, poços de visita, etc. 

. Número de Empregados Expostos: 6 (seis). 

. Tempo de Exposição: 6 horas diárias.     

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletivas normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual luva de látex, luva nitrílica, botas de borracha, luvas de PVC, 

macacão semi-estanque tipo jardineira, e óculos de segurança. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 14 – 

trabalhos ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e 

tanques) - a avaliação qualitativa comprova a nocividade do agente, nas 
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atividades dos trabalhadores do setor. O controle e monitoramento da exposição 

ocupacional ao agente nocivo, está consignado nas recomendações do presente 

programa.  

  6.3.9 SETOR MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA – ME  

6.3.9.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO E VIBRAÇÕES 

. Fontes Geradoras: operações de manutenção de grupos motobomba, 

exaustores e demais equipamentos eletromecânicos, presentes particularmente 

nas elevatórias de água ou esgoto; utilização de ferramentas rotativas, como 

esmerilhadeiras e furadeiras elétricas.  

. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco); em jornada diária de oito horas, 

com regime de plantões registrados em escala – representam a lotação do setor.  

. Tempo de Exposição: duas horas, considerada como média diária.    

 . Valores Verificados em Avaliação Quantitativa (Ruído Contínuo): 

- 98 dB; junto aos grupos motobomba na EBA – Captação/Ibicuí Mirim; 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 1 hora e 15 minutos.  

- 91 dB; junto à plataforma dos quadros de comando da EBA – 

Captação/Ibicuí Mirim; 

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 3 horas e 30 minutos. 



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

60

   -  Observação:  

medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível de pressão 

sonora, marca Lutron, modelo SL4001, operando no circuito de compensação A 

e resposta lenta (slow). 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual: protetor auricular tipo abafador (concha).  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1(ruído 

contínuo ou intermitente); o controle e monitoramento da exposição ocupacional 

ao agente nocivo, está consignado nas recomendações do presente programa. 

Quanto ao Anexo 8 (vibrações), posterior consideração, está colocada em nível 

das recomendações do programa. 

6.3.9.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: solda com arco voltaico e oxi-acetileno, realizada na 

montagem e manutenção de equipamentos. 

. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco). 
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. Tempo de Exposição: 30 minutos, como média mensal. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- individual: máscara para soldador, perneiras de couro, avental de couro, luvas 

com raspa de couro, luvas de vaqueta, respirador semi-facial com filtro para fumos 

metálicos, botinas de couro, e guarda-pó de mangas compridas; 

Observações:  

(1) os equipamentos acima relacionados, aplicam-se a proteção ocupacional, para 

operações com solda; onde além da emissão de raios ultravioleta, estão 

presentes como agentes nocivos: calor e fumos metálicos; 

(2) para exposição ao sol, de forma preventiva, é distribuído creme protetor solar – 

FPS 25.  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, qualitativamente, conclui pelo não 

enquadramento na NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, 

possui referenciado seu controle, através das recomendações expressas no 

presente programa.  

6.3.9.3 (F) UMIDADE 

. Fontes Geradoras: contato com a água, presente nas áreas e equipamentos do 

sistema de captação, tratamento e distribuição, considerando a interface das 

atividades.  

. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco). 
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. Tempo de Exposição: 30 minutos diários, em jornada de oito horas. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

- individual: botas de borracha, luvas de PVC, semi-macacão estanque – tipo 

jardineira e capa de chuva.  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, não caracteriza enquadramento na NR-15, 

Anexo 10, com exercício de atividades em locais encharcados e com umidade 

excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores. A exposição 

ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a rigorosa observância das 

medidas de controle registradas, e ao atendimento das recomendações expressas 

neste documento .  

6.3.9.4 (Q) HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO – 

ÓLEOS MINERAIS 

. Fontes Geradoras: manipulação de óleos minerais, presentes em produtos 

“desingripantes” e na composição de graxas; substâncias estas, utilizadas em 

operações de lubrificação, limpeza de peças, e presentes nos próprios 

equipamentos em manutenção.  
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. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco). 

. Tempo de Exposição: 2 horas diárias em média. 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento da empresa e treinamento;  

- individual: luvas nítrílica, luvas de látex, creme para proteção das mãos, e 

avental. 

   - Observação:  

 considerando os fatores de risco de acidentes, em especial no trabalho com 

eletricidade, e, em altura, os profissionais do setor, contam ainda com: 

capacetes, escada de mão com isolamento elétrico, luvas para alta-tensão, vara 

de manobra para alta tensão, tapetes de borracha para isolamento elétrico, 

óculos de proteção contra projeções de materiais, dispositivos de sinalização das 

áreas de trabalho, coletes salva-vidas e cinto de segurança tipo pára-quedista. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, caracteriza enquadramento na NR-15, 

Anexo 13 – hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. A exposição 

ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a rigorosa observância das 

medidas de controle registradas, e ao atendimento das recomendações 

expressas neste documento .  
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6.3.9.5 (B) ORGANISMOS PATOGÊNICOS – parasitas, protozoários, vírus, 

bactérias, bacilos, etc. 

. Fontes Geradoras: contato com esgoto nas operações de manutenção de 

equipamentos que estão em contato com tal agente, em instalações de 

elevatórias, e estações de tratamento. 

. Número de Empregados Expostos: 5 (cinco). 

. Tempo de Exposição: 8 horas diárias, para os trabalhadores que atuam 

diretamente na ETE; 1(uma) hora semanal, para os demais.     

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletivas normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual luva de látex, luva nitrílica, botas de borracha, luvas de PVC, 

macacão semi-estanque tipo jardineira, e óculos de segurança. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada qualitativamente, configura enquadramento na NR-15 - 

Anexo 14, somente para equipe posicionada na ETE, em função do contato 

permanente com esgoto.  O controle e monitoramento da exposição ocupacional 

ao agente nocivo, está consignado nas recomendações do presente programa.  



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

65

6.3.10 SETOR ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE  

6.3.10.1 (F) RUÍDO CONTÍNUO E VIBRAÇÕES 

. Fontes Geradoras: operação dos grupos motobomba da elevatória.  

. Número de Empregados Expostos: 2 (dois); em jornada diária de oito horas, 

sendo que um trabalhador exclusivamente nos finais de semana, e outro nas 40 

horas semanais, de segunda à sexta-feira – representam a lotação do setor.  

. Tempo de Exposição: 30 minutos, considerada como média diária.    

. Valores Verificados em Avaliação Quantitativa (Ruído Contínuo): 

- 87 dB; na plataforma, junto aos quadros de comando.  

- NR-15 – máxima exposição diária permissível: 6 horas. 

Observação:  

• medições realizadas com uso de instrumento medidor de nível de pressão 

sonora, marca Lutron, modelo SL 4001, operando no circuito de compensação A 

e resposta lenta (slow). 

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- individual: protetor auricular tipo abafador (concha).  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 
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A exposição verificada, não remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 1(ruído 

contínuo ou intermitente); necessita todavia, controle e monitoramento da 

exposição ocupacional ao agente nocivo, conforme consignado nas 

recomendações do presente programa. Quanto ao Anexo 8 (vibrações), posterior 

consideração, está colocada em nível das recomendações do programa. 

6.3.10.2 (F) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

. Fontes Geradoras: exposição ao sol, no trabalho ao ar livre. 

. Número de Empregados Expostos: 2 (dois). 

. Tempo de Exposição: variável, com média de 2 horas diárias de exposição 

direta aos raios solares, em tempo não encoberto. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada por inspeção técnica, qualitativamente, conclui pelo 

enquadramento na NR-15, Anexo 7. A exposição ocupacional ao agente nocivo, 

possui referenciado seu controle, através das recomendações expressas no 

presente programa.  

6.3.10.3 (F) UMIDADE 

. Fontes Geradoras: limpeza da câmara de esgoto bruto, em especial do 

gradeamento retentor de sólidos grosseiros, com utilização de jateamento de 

água.   

. Número de Empregados Expostos: 2 (dois). 

. Tempo de Exposição: 1 hora diária, em jornada de oito horas. 
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. Medidas de Controle e Proteções Existentes:  

- coletiva: treinamento e normas de procedimento (NP) da empresa. 

- individual: botas de borracha, luvas de PVC, semimacacão estanque – tipo 

jardineira e capa de chuva.  

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição avaliada qualitativamente, caracteriza enquadramento na NR-15, 

Anexo 10, com exercício de atividades em locais encharcados e com umidade 

excessiva. A exposição ocupacional ao agente nocivo, remete no entanto, a 

rigorosa observância das medidas de controle registradas, e ao atendimento das 

recomendações expressas neste documento .  

6.3.10.4 (B) ORGANISMOS PATOGÊNICOS – parasitas, protozoários, vírus, 

bactérias, bacilos, fungos, etc. 

. Fontes Geradoras: contato com esgoto nas operações de limpeza e operação 

da elevatória. 

. Número de Empregados Expostos: 2 (dois). 
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. Tempo de Exposição: 4 horas diárias.     

. Medidas de Controle e Proteções Existentes: 

- coletiva: normas de procedimento (NP) da empresa e treinamento. 

- Individual: luva de látex, luva nitrílica, botas de borracha, luvas de PVC com 

forro, macacão semi-estanque tipo jardineira, macacão para esgoto e óculos 

de segurança. 

. Parecer Técnico Analítico – referência NR-15 

A exposição verificada, remete ao enquadramento na NR-15, Anexo 14 – 

trabalhos ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e 

tanques) - a avaliação qualitativa, comprova a nocividade do agente, nas 

atividades dos trabalhadores do setor. O controle e monitoramento da exposição 

ocupacional ao agente nocivo, está consignado nas recomendações do presente 

programa.  

7. POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS RISCOS 

IDENTIFICADOS 

No âmbito da NR-9, segue relação, com alguns dos possíveis danos à saúde, 

decorrentes da exposição ocupacional aos agentes ambientais identificados e 

relacionados nos diferentes setores da empresa. A descrição dos males é sucinta 

e genérica, registrando conformidade com o disponível na literatura técnica.  
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7.1 Ruído 

Perda da audição provocada pelo ruído, alteração temporária do limiar auditivo, 

comprometimento da discriminação auditiva, hiperacusia, hipertensão arterial, e 

ruptura traumática do tímpano. 

7.2 Vibrações 

Síndrome de Raynaud, acrocianose, acroparestesia, síndrome cervicobraquial, 

moléstia de Dupuytren, e lesões do ombro; entre outras afecções dos músculos, 

tendões, ossos, articulações, vasos sanguíneos e nervos periféricos. 

7.3 Radiações Não Ionizantes  

Queimadura solar, e diferentes formas de dermatites relacionadas à radiação 

ultravioleta. 

7.4 Hidrocarbonetos 

Hipotireoidismo devido a substâncias exógenas, conjuntivite, labirintite, arritmias 

cardíacas, edema pulmonar químico, dermatite de contato por irritantes, 

insuficiência renal aguda, neurastenia, distúrbios visuais subjetivos, etc. 

7.5 Asbesto 
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Asbestose, síndromes mielodisplásicas, transtornos dos glóbulos brancos, 

derrame pleural, etc. 

7.6 Cloro 

Rinite crônica e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas, bronquite e 

pneumonite devida a produtos químicos, síndrome da disfunção reativa das vias 

aéreas, efeitos tóxicos agudos, etc. 

7.7 Organismos e Microorganismos Patogênicos - esgoto 

Dermatoses, ascaridiose, tricuríase, ancilostomíase, tétano, hepatite do tipo B, 

infecções do trato gastrointestinal, etc. 

7.8 Umidade  

Dermatoses e queda da defesa imunológica. 

7.9 Álcalis Cáusticos 

Dermatoses, e complicações respiratórias (hidróxido de cálcio na forma de pó e 

vapores de hipoclorito de sódio). 

7.10 Ácidos 

Queimaduras, dermatoses e complicações das vias respiratórias e digestivas. 
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8. RECOMENDAÇÕES

A seguir, no âmbito do presente PPRA, são apresentadas as recomendações 

direcionadas ao controle da exposição ocupacional aos riscos ambientais, e aos 

fatores de risco de acidentes e ergonômicos, no referido estabelecimento da 

empresa. 
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As recomendações são ordenadas numericamente, e identificadas pelo código 

dos estabelecimentos da empresa, adotados no âmbito do PPRA. O cronograma 

de implementação destas, é apresentado de forma anexa, sendo definido pelos 

profissionais envolvidos no processo – preenchimento e atualização, sob 

responsabilidade do estabelecimento. 

US Santa Maria – Código: 179 

N.º>>>>>>SETOR-CÓDIGO>>>>>>>>>>>>>>RECOMENDAÇÃO – DESCRIÇÃO 

1- CA/TA/RA/TE/PI/RE/ME/EE – Efetivar programa de controle e treinamento, do 

uso do EPI, conforme normas da procedimento da empresa. 

2- AD/CA/TA/RA/PA/TE/PI/ME/EE – Conservar os extintores de incêndio 

especificados, identificados e posicionados, conforme NR-23. 

3- AD/CA/TA/RA/PA/TE/PI/ME/EE – Manter inspeção periódica e atualizada dos 

extintores de incêndio, aplicando e registrando treinamento aos empregados 

de cada setor, quanto ao combate de incêndios, com uso de extintores. 

4- CA/RA/ME/EE – Promover avaliação quantitativa periódica da exposição ao 

ruído contínuo, conforme critérios estabelecidos na NR-15, em especial com 

verificação do valor “dose” – Anexo 1, item 6. 

5- CA/TA/PA/TE/EE – Manter instaladas e conservadas, estruturas de guarda-

corpo (conforme padrão da empresa), na envoltória de filtros, decantadores, 

floculadores, câmara de entrada de água bruta, poços de bombas, plataformas, 

tanques e áreas de circulação de pessoas, com risco de queda, e particular 
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indicação da necessidade de proteção, em inspeção técnica efetivada por 

profissional qualificado ou pela CIPA. 

6- PA – Preservar instaladas e conservadas, escadas com proteção (gaiola), 

conforme padrão da empresa, em todos reservatórios com altura superior a 

dois metros. 

7- CA/PA/TE/EE – Manter conservadas, escadas com proteção, corrimão, e/ou 

guarda corpo, conforme padrão da empresa, existentes (consolidando, onde 

não existentes) nas diferentes instalações da unidade – corrimão e guarda-

corpo, contínuos em ambos os lados da escada. 

8- AD/TA/PA/TE – Conservar aplicadas fitas anti-derrapantes, ou outro material 

similar, em todas escadas constituídas de degrau com plataforma lisa. 

9- AD/CA/TA/PA/TE – Demarcar em amarelo, todas as saliências configuradas 

como mudança de nível, em pisos e plataformas de trabalho.      

10- PA – Garantir em reservatórios, pontos de fixação de cabo guia, de resistência 

compatível ao uso de cintos de segurança tipo pára-quedista com dispositivo 

trava-quedas, para sustentação de pessoas e materiais, em operações de 

manutenção. 

11-  CA/TA/RA/PA/TE/PI/ME/EE – Considerar a obrigatoriedade de utilização do 

cinto tipo pára-quedista, com talabartes de segurança, dotados de fita em Y, 

em todas atividades que envolvam acesso à escadas (com estabilidade 

assegurada), e executadas em desnível superior a dois metros em relação ao 

solo, ou base de referência. 

12- CA/TA/PA/TE/PI/ME/EE – Atender as normas de procedimentos da empresa, 

para trabalho em espaços confinados; considerando em especial, o 
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atendimento do “programa para lavagem de reservatórios” (anexo da NP), no 

caso de tais operações.  

13-  CA/TA/RA/TE/PI/EE – Instituir controle e treinamento dos profissionais 

advertidos quanto aos riscos do trabalho com eletricidade (atendimento da NR-

10), salientando suas limitações de atuação, na operação de equipamentos e 

no uso de ferramentas elétricas, em geral.  

14-  CA/TA/TE/ME – Disponibilizar às equipes de trabalho, coletes salva-vidas ou 

outro equipamento de flutuação, para uso em atividades com risco de queda 

n’água. 

15-  CA/TA/RA/PA/TE/PI/ME/EE – Proteger as partes móveis de grupos moto-

bomba, motores com esmeril, ferramentas com disco rotativo, transmissões 

(correias, eixos, acoplamentos, engrenagens etc.), e demais partes perigosas 

de máquinas ao alcance dos trabalhadores, em cada setor. 

16-  RA/PI/ME – Promover a todos operadores de moto-serra (conforme NR-12), 

treinamento para utilização segura da máquina, com carga horária de oito 

horas, e com conteúdo programático relativo à utilização segura de 

motosserra, constante no Manual de Instruções desta.  

17-  CA/TA/PA/TE/ME/EE – Sinalizar todos os painéis de quadros de comando, 

medição, centros de distribuição e controle elétricos; tomando por referência os 

aspectos consignados na NR-10 e nas normas da ABNT; salientando, em 

especial, o “risco elétrico (equipamento energizado)”, e o “acesso restrito a 

pessoas autorizadas”. 

18-  PA – Manter sinalizadas, e com barreiras de isolamento (conforme NR-10, 

normas da concessionária e da ABNT), todas subestações de energia elétrica 

existentes no estabelecimento.  
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19-  PA – Desenvolver programa de conservação e limpeza das áreas identificadas 

no setor – são incluídos o pátio, recintos cobertos, entre outros. 

20-  PA – Conservar as áreas sinalizadas (placas), indicando no mínimo a 

identificação dos locais, com advertência quanto à área de risco, e ao acesso 

restrito a pessoas autorizadas. 

21-  PA – Revisar o funcionamento, com adequação à pertinente normatização, a 

sinalização aérea de reservatórios elevados. 

22-  PA/TE/EE – Manter isoladas e protegidas (cercamento, barreiras físicas, 

portões, etc.) com impedimento de acesso de terceiros, a área limítrofe das 

instalações – configuração da área de risco. 

23-  CA/TA/PA/TE/EE – Preservar fechadas (grades/tampas) e/ou protegidas com 

barreiras, todas as câmaras de manobra e caixas de passagem ou inspeção, 

componentes dos sistemas de água ou esgoto. 

24-   CA/TA/PA/TE/EE – Retirar todos os materiais estranhos às instalações, em 

especial, nos recintos de elevatórias, junto aos quadros de comando, grupos 

motobomba, perímetros de acesso, cabines de medição de energia, e áreas de 

subestações. 

25-  AD/CA/TA/RA/PA/TE/EE – Promover a adequação das instalações elétricas, 

principalmente no tocante à proteção mecânica de condutores e revisão de 

aterramento - inclusive de proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios), 

com atenção especial, nos reservatórios elevados. 

26-  AD/CA/TA/RA/PA/TE/ME/EE – Adequar as instalações e serviços em 

eletricidade, às medidas de ordem geral, expressas na NR-10. 
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27-   AD/CA/TA/TE/PI/EE – Dotar os postos de trabalho de iluminação adequada, 

através de monitoramento da iluminância (segundo NR-17), implementando 

reforço da iluminação artificial, nos pontos indicados. 

28-  TA/TE – Efetivar avaliação quantitativa dos agentes expressos na NR-15, e 

presentes nos laboratórios das estações de tratamento de água e de esgoto, 

com o objetivo de análise da proteção respiratória adotada, quanto à sua 

eficácia – consonância com o Programa de Proteção Respiratória (PPR). 

29-  TA/TE – Adotar sistema adequado de descarte das embalagens de produtos 

químicos utilizados nos processos de tratamento, considerando às questões de 

saúde, segurança e meio ambiente. 

30-  TE – Monitorar a qualidade do ar respirável nas diferentes áreas de exercício 

laboral em estações de tratamento de esgoto, considerando em especial, a 

possibilidade de existência de gás sulfídrico e metano, e sua influência 

extensiva ao meio ambiente. 

31-  TA – Desenvolver treinamento específico e cíclico, para manuseio de gás 

cloro, e controle de vazamentos em emergências; enfatizando o uso do kit (tipo 

A para cilindros de 50Kg e tipo B para cilindros de 900Kg) e da proteção 

respiratória, conforme norma de procedimento da empresa. 

32-  TA – Preservar o kit de emergência, em plenas condições de uso: limpo, 

completo, identificado, e acondicionado em local adequado (fácil acesso, com 

proximidade, mas “não junto” aos cilindros de cloro).  

33-  TA – Conservar instalados os seguintes equipamentos, relacionados a  

emergências com cloro: exaustor com acionamento remoto, detector de 

presença de gás cloro com alarme sonoro, luz de emergência (depósito e sala 

do clorador), e biruta para visualização da direção dos ventos.  
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34-  TA/TE/PI/ME – Disponibilizar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança 

do Produto Químico), para consulta nos locais de trabalho, salientando a 

composição química, e os procedimentos em emergências. 

35-  TA/TE/EE – Preservar instalados, com identificação, em local de fácil acesso, 

os seguintes equipamentos, relacionados a emergências com agentes 

químicos e biológicos, presentes no laboratório e no processo de tratamento: 

luz de emergência (área do laboratório), chuveiros especiais e lava-olhos.    

36-   AD/CA/TA/RA/TE/PI/ME/EE – Disponibilizar em caixa devidamente 

identificada, guardada em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada 

para esse fim, materiais de primeiros socorros, seguindo orientação específica 

dos serviços de enfermagem e medicina do trabalho da empresa.  

37-  TA/TE/ME – Efetivar treinamento cíclico, direcionado ao manuseio de agentes 

químicos, com ênfase nos aspectos de saúde e segurança do trabalho, em 

conformidade com a FISPQ.  

38-  CA/TA/PA/TE/EE – Efetuar a pintura das instalações e equipamentos, de 

acordo com a NR-26 (Sinalização de Segurança) e catálogo de cores padrão 

CORSAN. 

39-  TA – Manter atualizadas as inspeções de compressores (cilindro e parte 

eletromecânica) e autoclaves, conforme norma de procedimento (NP) da 

empresa, e NR-13. 

40-  TA – Preservar as instalações do compressor, com tomada de ar e sistema de 

proteção respiratória (conjunto para ar mandado), em conformidade com o 

procedimento adotado (NP) na empresa. 



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

78

41-  TA – Atender todas as recomendações expressas no “Relatório de Inspeção” 

do compressor e da autoclave, mantendo atualizado o prontuário e o registro 

de segurança (livro), destes equipamentos, em conformidade com a NR-13. 

42- TA – Promover estudo direcionado ao controle de possíveis vazamentos de 

compostos químicos, na fase líquida, armazenados em tanques – em especial, 

naqueles estruturados em fibra de vidro, com capacidade de armazenamento 

superior a 1000 litros. 

43-  TA/TE – Fixar nas áreas apropriadas, placas e rótulos dos agentes químicos, 

salientando o “nome do produto, palavra de advertência e indicação de risco”. 

44-  CA/TA/PA/TE/EE – Disponibilizar tapete de borracha (características técnicas 

estipuladas pelos profissionais de segurança do trabalho da empresa), diante 

de todos quadros de comando, e nas áreas de manobras em cabines de 

subestações.    

45-  RA/PI/ME – Adotar monitoramento, com avaliação quantitativa complementar, 

das poeiras minerais e fumos metálicos identificados qualitativamente; 

objetivando a conferência da eficácia da proteção respiratória – consonância 

com o PPR. 

46-  RA/RE – Adotar controle da exposição contínua ao sol em dias quentes, 

efetuando instrução específica – salienta-se o reforço na hidratação, e paradas 

periódicas sob abrigo. 

47-  AD/RA/RE/ME – Estabelecer programa de manutenção de veículos, e de 

treinamento aos empregados condutores autorizados. Ambos objetivando a 
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preservação da segurança e integridade física dos trabalhadores e de 

terceiros.   

48-   RA/RE/ME – Promover a revisão periódica, com adequação e substituição, se 

necessária, de todas ferramentas de trabalho. 

49-  RA/RE – Atender (de maneira obrigatória), nas operações em vias púbicas, as 

seguintes normas de procedimentos da empresa: NP 21 (trabalho em valas) e 

NP 26 (sinalização para segurança em obras viárias). 

50-  RA/RE – Organizar os materiais depositados, separando por categoria, 

obedecendo parâmetros de empilhamento máximo, facilidade de carga, 

transporte, e adequação dos inflamáveis ( conforme NR-20).  

51-  AD/CA/RA/TA/TE/PI/RE/ME/EE – Aplicar treinamento ergonômico, com 

ênfase nas questões posturais inerentes ao exercício do trabalho, particular a 

cada setor. 

52-  AD/CA/RA/RE/TA/TE/PI/ME/EE – Adequar as instalações dos postos de 

trabalho (mobiliário e equipamentos) à condição ergonômica desejada (NR-17). 

53-  AD/TA/RA/RE/TE/PI/ME – Manter adequados vestiários e sanitários, com 

separação por sexo, sendo identificados e dimensionados conforme NR-24. Os 

vestiários deverão ser dotados de: armários individuais com repartição dupla, 

dotados de fechadura ou cadeado; chuveiros; ventilação e iluminação; pisos e 

paredes laváveis; ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e 

limpeza. 

54-  AD/TA/RA/TE/PI/RE/ME/EE – Prover lavatórios de material para limpeza, 

enxugo ou secagem das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas. 

55- CA/AD/TA/RA/TE/ME/EE – Estipular revisão periódica das instalações de GLP 

(gás de cozinha), mantendo na validade as mangueiras, e buscando 



                                    

          

                              COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

80

preferencialmente, o posicionamento externo dos botijões – quando da 

instalação individual, no interior da edificação, o local deve ser dotado de 

abertura de ventilação direta para o espaço livre exterior (parede externa), 

junto ao piso, com abertura mínima de 15cmx15cm, guarnecida por veneziana, 

tela ou similar; acrescenta-se, que os ralos localizados a menos de 1,5m da 

instalação, devem ser sifonados. 

56- AD/TA/RA/TE – Fixar em local de fácil visibilidade, e em destaque, telefones 

para emergências; contendo no mínimo: pronto socorro (mais próximo) para 

emergências médicas, centro de informações toxicológicas da secretaria da 

saúde do estado, corpo de bombeiros e serviço de saúde e segurança do 

trabalho da empresa. 

57-  CA/AD/TA/RA/TE/PI/ME/EE – Efetivar aterramento individualizado, nos 

eletrodomésticos e demais equipamentos elétricos instalados nos postos de 

trabalho, e áreas de apoio – refrigeradores, computadores, bebedouros, 

estufas, fornos com resistores, chuveiros, fornos microondas, etc. 

58-  TA/RA/ME – Estabelecer programa de controle e organização do trabalho, 

levando em consideração, no mínimo: normas de produção; modo operatório; 

exigência de tempo; determinação do conteúdo de tempo; ritmo de trabalho; 

conteúdo das tarefas. 

59-  ME – Aplicar treinamento direcionado ao uso de solda com oxi-acetileno e 

com arco voltaico, com ênfase nas questões técnicas de segurança, incluindo 

transporte e armazenamento. 

60-  CA/TA/PA/ME/EE – Instituir programa de inspeção e manutenção periódica de 

talhas (manuais ou elétricas, com monovia), e/ou outros dispositivos de 

içamento e deslocamento de cargas.  
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61-  ME – Aplicar sistema de controle periódico, dos testes de isolação de luvas e 

varas de manobra para alta tensão (reiterando NR-10). 

62-  ME – Desenvolver treinamento específico para trabalhos em altura, 

especialmente em postes, com fornecimento de equipamentos adequados a 

tais tarefas (reiterando NR-10). 

63-  ME – Separar conjunto de ferramentas, para: trabalho em água potável e em 

esgoto ou água bruta. 

64-  CA/AD/TA/RA/TE/PI/ME/EE – Preservar os postos de trabalho com a devida 

organização e separação de áreas, especificamente para: armazenamento de 

materiais, equipamentos, vestiário, e local de preparo e consumo de refeições. 

65-  ME – Adotar a utilização de instrumentos para medição de grandezas elétricas 

– voltímetros e multitestes – com certificação de “categoria 3” (certificação 

mínima, devendo ser ratificada por profissional habilitado, responsável pela 

equipe de trabalho). 

66-  TA/RA/RE/TE/PI/ME – Promover inspeção regular de ferramentas elétricas – 

furadeiras, esmerilhadeiras, cortadores de grama, etc. – considerando as 

condições de utilização, armazenamento, manutenção e a obrigatoriedade da 

“certificação (dados do fabricante) de dupla isolação” –  também deve ser 

aplicada, a exigência de dupla isolação, aos cabos de ligação e extensões 

elétricas. 

67-  ME – Aplicar procedimento de trabalho que institua, em operações de 

manutenção em fusíveis tipo NH, a obrigatoriedade do seccionamento a 

montante destes dispositivos (antes do início da intervenção), e a utilização de 
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ferramental adequado – chaves saca-fusíveis específicas às particularidades 

da instalação. 

68- PA – Promover, em subestações abrigadas, a instalação de “iluminação de 

emergência”, com autonomia mínima de duas horas.  

69-  CA/AD//TA/RA/PA/TE/PI/RE/ME/EE – Efetivar sistema de instrução formal 

(registro com assinatura de ciência), direcionando conhecimentos que 

permitam aos trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações 

elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada 

(conforme definição da NR-10), “a identificação e avaliação de seus possíveis 

riscos, com adoção das precauções cabíveis” – operações de limpeza, pintura, 

reparos em edificações, poda de árvores, etc.. 

70-  ME – Estipular a proibição do uso de adornos pessoais nos trabalhos com 

instalações elétricas, ou em suas proximidades. 

71-  CA//TA/PA/TE/EE – Desenvolver programa de controle da visitação de áreas 

identificadas como de risco; em especial, em estação de tratamento de água 

(ETA) e estação de tratamento de esgoto (ETE). Como condições básicas: 

locais delimitados e sinalizados; visitantes instruídos e acompanhados 

permanentemente por profissional autorizado pela empresa; definição de 

horários para as visitas; proibição expressa para: circulação em áreas de 

tanques e desníveis acentuados, desprovidos de guarda-corpo nos padrões 

estabelecidos pela CORSAN; proximidades de quadros de comando elétricos; 

margens de corpos d’água como rios e lagoas; depósito de produtos químicos. 

72-  PA – Efetivar programa de conservação das tampas, e demais dispositivos de 

acesso a tanques e reservatórios; destaca-se a garantia da inviolabilidade 

destas estruturas. 
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73-  PA – Consolidar a sinalização básica das subestações elétricas, conforme 

ABNT - NBR 14039, com a seguinte configuração: fixação de placas com os 

dizeres “Perigo de Morte” e o respectivo símbolo, em local bem visível – 

externamente,  nos locais possíveis de acesso (inclui todas as faces da 

proteção externa, para subestações ao tempo, instaladas na superfície do 

solo); internamente nos locais possíveis de acesso às partes energizadas.    

74-  ME – Consolidar reforma estrutural e restauração da alvenaria danificada, na 

sala identificada como oficina e depósito de materiais, da equipe de 

manutenção eletromecânica da ETE. 

75-  TE – Realizar controle biológico e bacteriológico das moscas presentes no 

laboratório, provenientes da lagoa de secagem de lodos da ETE.  

9. FINALIZAÇÃO 
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As recomendações expressas, representam o final deste documento, e ao mesmo 

tempo a continuidade do PPRA. Esta, será consolidada, pelo monitoramento 

periódico das ações propostas, envolvendo todas áreas responsáveis da empresa. 

É importante salientar, que o presente PPRA, contempla o LTCAT (Laudo Técnico 

das Condições Ambientais de Trabalho), e informações para o PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário); sendo sujeito a fiscalização do Ministério do 

Trabalho e Emprego e Instituto Nacional do Seguro Social.  

No estabelecimento (Unidade) deve ser instituída a “pasta do PPRA”, contendo a 

seguinte documentação: via completa do PPRA, cronograma atualizado de 

implementação, cópia da ART do Engenheiro responsável pela elaboração do 

PPRA, documentos relativos à implementação do PPRA (relatórios de inspeção, 

comprovantes de treinamentos, comprovantes do desenvolvimento de programas 

complementares, resultados de medições e avaliações, etc.) – histórico técnico e 

administrativo do PPRA, com manutenção de dados por período mínimo de 20 

(vinte) anos.  Observação: na Superintendência (Regional ou funcional), a que o 

estabelecimento estiver vinculado, deve ficar outra pasta, na condição de “cópia” 

completa da constituída no estabelecimento.              

Luís Fernando Pruciano 

Eng. de Segurança do Trabalho – CREA-RS 081778   

Apoio nas inspeções, levantamentos e desenvolvimento,  

Álida Letícia Van der Maat  

Técnica de Segurança do Trabalho 


