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O processo de reestruturação organizacional e a terceirização do tra-

balho, intensifica-se a cada dia no setor urbanitário – "Energia Sanea-

mento e Gás".

O impacto das mudanças associadas à introdução de novas tecnolo-

gias sobre a saúde e segurança no trabalho no ramo urbanitário, além

dos chamados velhos Grupos de Risco, tem incorporado formas avança-

das de agravos à saúde dos trabalhadores, aumentando de forma signi-

ficativa o número de acidentes e doenças no setor urbanitário.

No entanto, com a redução do quadro de trabalhadores e a flexibiliza-

ção de direitos, o ataque frontal à legislação (Port. 3214/78), o desmonte

dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho

(SESMT), a terceirização da vigilância da saúde e a transformação da CI-

PA em verdadeiro instrumento de ação gerencial, tem deixado os traba-

lhadores vulneráveis a grupos e fatores de risco relacionados à organiza-

ção do trabalho.

Em função disso tudo, esse manual terá por objetivo capacitar os tra-

balhadores urbanitários a debater metas de atuação e apontar perspec-

tivas para que os trabalhadores do setor urbanitário possam enfrentar o

processo de reestruturação nas empresas a partir dos locais de trabalho

e, pela própria intensificação da ação sindical em saúde, através da

transformação da CIPA em verdadeira comissão de condições de traba-

lho, saúde e meio ambiente.

Assim, solicitamos o empenho dos trabalhadores urbanitários na

ação de consolidação do coletivo de saúde na Federação Nacional dos

Urbanitários, além do compromisso de fortalecer os coletivos estaduais e

o Coletivo Nacional de Saúde no Trabalho e Meio Ambiente (CNSTMA)

da CUT.

É muito importante que os companheiros e companheiras procurem

os sindicatos do ramo e participem da construção deste instrumento fun-

damental para a defesa das condições de vida e trabalho no ramo urba-

nitário.

Jesus Francisco Garcia
Secretário de Previdência, Saúde

eTrabalho da FNU

Remigio Todeschini
1º Secretário Nacional da CUT

Coordenador Nacional do INST/CUT



INTRODUÇÃO 

Nas últimas quatro décadas os trabalhado-

res brasileiros têm convivido com situações de

trabalho que colocam em risco a sua segurança

e a sua saúde. As estatísticas oficiais de aci-

dentes de trabalho mostram valores alarmantes

de casos de mortes e mutilações a cada ano.

Mesmo considerando o fato de que ocorre sub-

notificação, os valores apresentados colocam o

Brasil entre os  principais países onde as condi-

ções de trabalho são mais insalubres e perigo-

sas do mundo. 

Para os trabalhadores das indústrias urba-

nas (serviços de água/esgoto, eletricidade e

gás) esta situação têm se agravado, ainda mais

com o processo de privatização desses servi-

ços, ocorridos na última década. 

Este texto tem como objetivo apresentar e

discutir os riscos de acidentes e doenças rela-

cionados com as atividades dos trabalhadores

urbanitários (água e esgoto, energia elétrica e

gás) com o intuito de contribuir para a promo-

ção de saúde e segurança desses trabalhado-

res.

Inicialmente será apresentada uma discus-

são sobre o impacto das inovações tecnológi-

cas e organizacionais na saúde dos trabalhado-

res dos serviços urbanos e no meio ambiente,

visando contextualizar os serviços, a partir das

mudanças ocorridas que têm como uma de

suas consequências a precarização das condi-

ções de trabalho. A s e g u i r, procura-se caracte-

rizar o serviço de água e esgoto, o serviço de

energia elétrica e o serviço de gás apresentan-

do, de cada um, breve histórico e as atividades

realizadas pelos mesmos, mostrando as suas

especificidades. Visando orientar as pessoas

que pretendem identificar e avaliar os fatores

de risco, aborda-se os riscos de acidentes e

doenças relacionados com os processos de tra-

balho dos serviços urbanitários, indicando tam-

bém de forma resumida as medidas de preven-

ção e/ou controle dos fatores de risco. Final-

mente, é feita uma breve discussão sobre o di-

reito de recusa e a não delegação de poder, as-

suntos que mereceram uma atenção especial

por serem, estratégias de ação que poderão

ser eficazes, enquanto forma de proteção do

trabalhador exposto aos riscos dos ambientes

de trabalho. 

Por se tratar de uma publicação inédita do

ponto de vista do conjunto dos serviços, não

existindo nenhuma publicação que trata esses

serviços de forma conjunta, este trabalho de-

mandou muitas horas de pesquisa bibliográfica,

busca em sites (via internet), entrevistas com

trabalhadores e líderes sindicais, participação

em evento científico e visitas a sindicatos de

trabalhadores e empresa. 

Gostaríamos de expressar o nosso agrade-

cimento a todos que, de certa forma, colabora-

ram para elaboração desta publicação, forne-

cendo informações valiosas e resgatando um

pouco da memória destes serviços imprecindí-

veis para todos que vivem e trabalham em cen-

tros urbanos.  

O IMPACTO DAS INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS E

ORGANIZACIONAIS NA SAÚDE
DOS TRABALHADORES DOS

SERVIÇOS URBANOS
E NO MEIO AMBIENTE  

O impacto da globalização
sobre os estados e os padrões

de vida das populações

A economia mundial tem se modificado nas

últimas décadas pela constituição a níveis con-

tinentais de mega-mercados como Nafta, Mer-

cosul, União Européia e outros, e pela reestru-

turação da produção em escala mundial. Cons-

tata-se mudanças nos paradigmas de organiza-

ção da produção e do consumo de bens, produ-
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tos e serviços, que afetam a vida dos cidadãos

e dos trabalhadores em todos os países. Este

novo ambiente, altamente competitivo, se ca-

racteriza pelo fim das fronteiras nacionais e do

poder de regulação dos estados em várias

áreas de atuação, destacando-se a trabalhista.

Ao mesmo tempo, cresce a importância do ca-

pital financeiro no financiamento das dívidas

dos estados e das empresas transnacionais en-

volvidas na reestruturação de seus padrões de

produção e distribuição de mercadorias. (Frei-

tas, Mattos, Santos & Fortes, 2000)

A base fordista e taylorista que definiu a or-

ganização industrial e social deste século que

finda, caracterizada pela produção e consumo

de bens e serviços em grande escala é coloca-

da em cheque neste final de década. Ao mes-

mo tempo, um modelo de organização da pro-

dução mais flexível aos interesses de mercado

e as condições de financiamento dos estados,

começa a se constituir em novo paradigma pa-

ra as empresas inseridas no mercado global,

moldando as políticas de estado aos seus inte-

resses, alterando as leis de mercado até então

sacramentadas e modificando o perfil de consu-

mo das populações dos países centrais e peri-

féricos. (Harvey, D. 1993)

Num primeiro momento, grandes compa-

nhias desmontam-se e reestruturam-se, con-

centrando investimentos em áreas de excelên-

cia e de domínio completo de mercado. Antigos

competidores juntam forças em segmentos es-

senciais para sua sobrevivência econômica,

adquirindo novo fôlego para mais um ciclo de

atividades. 

O que não é absolutamente vantajoso do

ponto de vista tecnológico e econômico para a

sobrevivência da organização, é transferido pa-

ra terceiros, desde negócios globais das com-

panhias até pequenos serviços e utilidades de

seus estabelecimentos. No chão das fábricas

constata-se o abandono de investimentos tradi-

cionais em algumas áreas e o direcionamento

destes para segmentos específicos. Plantas in-

teiras são abandonadas ou comercializadas a

terceiros. Fatias significativas de mercados são

absorvidos pelas novas organizações reestrutu-

radas, cuja competitividade tecnológica e eco-

nômica sobrepuja adversários tradicionais que

não conseguem se moldar a tempo à nova rea-

lidade de mercado ou não conseguem financia-

mento necessário para tal. Novas organizações

altamente especializadas e concentradas em

negócios específicos começam a surgir e a do-

minar mercados antes mais diversificados. Ob-

jetivando a detenção de uma maior absorção

de mercado e poder, grandes empresas se as-

sociam superando as suas diferenças. (Freitas,

Mattos, Santos & Fortes, 2000)

Os estados assistem passivos estas mu-

danças e, carentes de financiamento suficiente

para dar conta dos compromissos sociais assu-

midos no período de produção, concentrada em

larga escala e sob a tutela de leis nacionais,

passam a competir entre si em âmbito nacional

e internacional, reduzindo barreiras comerciais

e legais em vias de atrair os investimentos pro-

dutivos cada vez mais raros. A política dos paí-

ses centrais mantém o padrão de vida dos seus

cidadãos e eleitores, enquanto nos países peri-

féricos tenta-se evitar a convulsão social imi-

nente, provocada pelo decréscimo dos já bai-

xos padrões de qualidade de vida e aumento da

miséria e violência social. (Freitas, Mattos, San-

tos & Fortes, 2000)

O impacto da reestruturação
produtiva sobre a organização
do trabalho e a terceirização

do trabalho :

A“pedra de toque” de sustentação das mu-

danças no interior das companhias é a organi-

zação do trabalho e a inserção de novas tecno-

logias. A exigência de flexibilidade das linhas

de produção é a condição básica para a diver-
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sificação de produtos e a produção em quanti-

dades variáveis de acordo com os pedidos dos

clientes. Isto exige a flexibilização de horários,

novas tarefas e novas habilidades. Ao mesmo

tempo, exige novas tecnologias que reduzam

tempos, possibilitem mudanças rápidas de

componentes, materiais e produtos, e ocupem

cada vez menos espaço físico. Embora o dis-

curso seja de flexibilidade e das parcerias

ocorre uma precarização do trabalho acentua-

da com aumento significativo do setor informal

e de diferentes formas de contratação com o

recurso ao trabalho em tempo parcial, tempo-

rário ou subcontratado. “... apesar da subcon -

tratação aparecer no discurso gerencial sob

ícone da parceria, esta não se reduz a uma

simples transferencia de mercado, mas se es -

tabelece claramente como uma das estratégias

de flexibilização da mão-de-obra

e de precarização do emprego,

que se coloca a margem de

qualquer legislação do

trabalho, da saúde e

do ambiente’’ . (The-

b a u d - M o n y, 1 9 9 3 : 4 9 ,

apud Melo, Almeida, &

Mattos, 1998, p.205).

No terreno

das condições

de vida, assu-

me crescente

relevância as

c o n s e q ü ê n c i a s

ambientais da

t e r c e i r i z a ç ã o .

“Por um lado, o

fenômeno da

exportação de

riscos para a

saúde dos tra -

balhadores e

para o meio am -

biente é uma

prática desenvolvida por muitas indústrias dos

países centrais em relação aos periféricos,

através da transferencia de suas plantas e

processos mais comprometidos, favorecidos

pela flexibilidade das leis trabalhistas e am -

bientais locais. Por outro lado, a terceirização

representa a exportação de riscos, dentro do

próprio espaço das nações, na medida em que

viabiliza a migração dos riscos das empresas

maiores para as menores”. (Melo, Almeida, &

Mattos, 1998, p.205)

As tradicionais profissões e grupos de traba-

lho organizados sob a lógica de especialidades e

tarefas bem definidas já não são capazes de dar

sustentabilidade a um custo razoável, às novas

exigências de

produção e con-

sumo. Por isso,

cargos e fun-

ções são rees-

truturados. No-

vas tarefas e ha-

bilidades pas-

sam a ser exigi-

das, quebrando

as barreiras de

antigas ocupa-

ções e ofícios.

Tempos “mor-

tos” são elimi-

nados pela in-

corporação de

novas tarefas,

antes inexisten-

tes ou realiza-

das por outras

funções. (Frei-

tas, Mattos,

Santos & For-

tes, 2000)

A e x i g ê n c i a

de compreen-

são mais abran-

Trabalhadores no setor urbanitário
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gente do processo produtivo substitui o operário

fragmentado da linha de produção fordista, por

outro portador de conhecimento mais generaliza-

do, com formação escolar básica diferenciada e

que tem a possibilidade de conhecer etapas mais

amplas do processo de produção. Consequente-

mente perde sentido, o controle da qualidade da

produção mantido à base da supervisão ostensi-

va de um grande número de encarregados e ca-

patazes. 

Há pois a necessidade de se estabelecer

métodos de controle da qualidade incorporados

ao processo de produção, durante todo o ciclo

produtivo e não mais apenas ao seu final. 

Assim, a flexibilidade organizacional exigida

pela competitividade de mercado e propiciada

pelas inovações tecnológicas, ganha sustenta-

bilidade. Procedimentos operacionais e contro-

les estatísticos de processo materializam esta

nova lógica. Os primeiros a perder o emprego

são os ocupantes de cargos de supervisão e

chefia, além daqueles que fazem o controle da

qualidade no final do processo. Este novo con-

ceito empresta ao trabalhador executante de ta-

refas “ braçais “ maior responsabilidade  sobre

seus atos, seguida de mais “autonomia” dentro

dos parâmetros definidos pela gerência. (Har-

vey, D. 1993 ) 

De fato, aproximam-se os níveis mais altos

dos mais baixos, extinguindo-se faixas da pirâ-

mide hierárquica das empresas, pelo menos no

tocante às responsabilidades (não necessaria-

mente em termos de remuneração). (Harvey, D.

1993 ) 

O envolvimento e comprometimento do tra-

balhador com os objetivos e estratégias da em-

presa faz-se necessário. Um espaço de disputa

com as organizações sindicais torna-se acirra-

do. Estas por sua vez vêem reduzir o número

de seus representados e sua influência sobre

estes. Consequentemente,  diminui o seu poder

de negociação frente as empresas. (Freitas,

Mattos, Santos & Fortes, 2000)

O impacto da reestruturação
produtiva sobre os trabalhadores

e a precarização do trabalho

Vai se constituindo no interior das empresas

um núcleo central de trabalhadores cercado de

“privilégios”, como horários flexíveis de traba-

lho; salários diferenciados em relação à massa

de excluídos ou terceirizados; salários variáveis

de acordo com a produtividade e o lucro; alta

carga de treinamento; maior exigência de quali-

ficação; acesso mais direto aos níveis geren-

ciais; possibilidade de negociar assuntos de in-

teresse particular junto à gerência; certa garan-

tia de emprego e outros. (Freitas, Mattos, San-

tos & Fortes, 2000)

Este número é bastante reduzido e tende

sempre a diminuir, mesmo com o aumento do

nível de produção. Do outro lado, na periferia

do sistema, encontra-se uma grande massa de

trabalhadores que foram alijados dos seus pos-

tos de trabalho pelo processo de reestruturação

produtiva, viabilizado pelas novas formas de or-

ganização do trabalho e a introdução de novas

tecnologias. (Mattos, Porto & Freitas, 1996).

Este grupo é mais sensível às mudanças de

mercado e as oscilações da economia comum

aos países em desenvolvimento. Podem facil-

mente perder seus frágeis empregos, a qual-

quer momento. (Freitas, Mattos, Santos & For-

tes, 2000)

Geralmente atuam em empresas pequenas,

prestadoras de serviços terceirizados pelas

grandes companhias ou, naquelas que absor-

veram atividades econômicas pouco rentáveis

ou insustentáveis do ponto de vista ambiental e

da saúde. Tratam-se portanto de trabalhadores

com pouco ou nenhum poder de negociação,

que se sujeitam às práticas de trabalho mais

perversas, como o trabalho insalubre, perigoso

e penoso, a total ausência de regulamentação

de direitos básicos como duração da jornada e

remuneração adequada, a expropriação total
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de benefícios básicos como transporte, alimen-

tação e assistência médica. 

A este fenômeno dá-se o nome de “precari-

zação” das condições de trabalho. Em alguns

casos, constata-se a migração de grande massa

de trabalhadores para o setor informal da econo-

mia, que representa atualmente no Brasil mais

de 50% da População Economicamente Ativa (-

PEA), hoje estimada em 73 milhões de trabalha-

dores em uma população de 165 milhões de ha-

bitantes. (Freitas, Mattos, Santos & Fortes, 2000)

Artigo publicado no “O Globo”, revela que o

universo de trabalhadores informais é bem

maior do que o Governo apresenta (ver tabela I

abaixo). Segundo o economista José Pastore,

da Universidade de São Paulo, especialista em

relações de trabalho, “... são cerca de 40 mi -

lhões de trabalhadores sem qualquer vínculo

com a Previdência em todo país, sendo que 14

milhões trabalham por conta própria, 14 mi -

lhões simplesmente não são registrados, 6 mi -

lhões não têm remuneração, 3,8 milhões são

empregados domésticos e um milhão é de em -

pregadores”. ( O Globo, 5/11/2000, p.27)

A tabela I abaixo apresenta dados de 1999,

do Ministério do Trabalho, sobre o trabalho in-

formal no Brasil.

Observa-se que em média para cada 156

trabalhadores com carteira assinada, existem

100 trabalhadores sem carteira assinada. A s

atividades onde houve predominância da infor-

malidade foram agricultura e construção civil. 

O chamado setor informal da economia ca-

racteriza-se pelo fato de não contribuir para a

manutenção dos sistemas sociais de saúde,

aposentadoria e aprendizagem. Apenas usufrui

dele na condição de cidadania definida pela

Constituição Federal. “... Foi somente no arca -

bouço jurídico-legal estabelecido em 1988 e

nos seus encaminhamentos posteriores... que

a avalanche de propostas inerentes ao proces -

so de reestruturação produtiva entrou em cena,

trazendo conseqüências para o mundo do tra -

balho que não podem ser observadas tão ligei -

-10 -
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TABELA I
Relação entre o trabalho formal

e trabalho informal no Brasil em 1999  
Setor Empregados com Empregados sem % Empregados com

carteira assinada carteira assinada carteira/Empregados 
sem carteira

Agricultura 1.431.635 3.152.819 45,41

Indústria 5.189.159 1.547.137 335,40

Construção civil 954.025 1.461.541 65,27

Outras atividades industriais 357.265 79.930 446,97

Comércio 3.204.833 1.656.144 193,51

Setor financeiro 534.197 73.782 724,02

Demais serviços 3.393.508 2.082.689 162,94

Transportes 1.075.280 410.792 261,76

Comunicação 354.573 75.618 468,90

Serviços sociais e ensino 2.252.912 1.240.138 181,67

Administração pública 593.255 574.047 103,35

Total 19.340.642 12.354.637 156,54

Fontes : PNAD/IBGE , Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho. 



ramente, mas que configuram um processo que

denominamos como precarização da força de

trabalho, e que tem na estratégia da terceiriza -

ção uma de suas determinações.” (Melo, A l m e i-

da, & Mattos, 1998, pp. 196-197)

Este fenômeno não está restrito apenas ao

Brasil. Conforme observam (Lino & Dias, 2000),

de acordo com dados da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) haverá para os próximos

dez anos a necessidade de um bilhão de em-

pregos no planeta, porém existe no mundo 37

mil empresas multinacionais, com 200 mil filiais

espalhadas pelos vários continentes, respon-

dendo por 33% dos ativos globais e gerando

somente 5% do emprego global. Estudos têm

mostrado que no início deste novo século, ape-

nas 25% da população economicamente ativa

será de trabalhadores permanentes, qualifica-

dos e protegidos pela legislação, 25% de traba-

lhadores estarão nos chamados setores infor-

mais, pouco qualificados e desprotegidos e

50% dos trabalhadores estarão desemprega-

dos ou sub-empregados, em trabalhos sazo-

nais, ocasionais e totalmente desprotegidos. 

A terceirização do
trabalho no Brasil

A maior parte dos chamados trabalhadores

“flexíveis” enquadram-se na categoria dos “ter-

ceirizados”. Isto é, são aqueles que um dia

exerceram atividades relacionadas à empresas

estáveis e que perderam estes empregos. Hoje

encontram-se vinculados a empresas prestado-

ras de serviço, cujo crescimento no Brasil no

período entre 1980-1991 foi da ordem de 34%,

enquanto que a indústria registrou no mesmo

período um crescimento de apenas 3%. A t e r-

ceirização pode ser caracterizada pela contra-

tação de empresas terceiras para realizar de-

terminadas atividades no interior da empresa

cliente ou através da transferência de parte da

produção para terceiros.

“ Na reestruturação produtiva brasileira, a

grande ênfase tem sido dada aos aspectos or -

ganizacionais, e não no investimento em ciên -

cia e tecnologia, como supõe o senso comum...

A terceirização é remota, enquanto técnica ge -

rencial de compra de serviços ou transferencia

de atividades a terceiros. O que há de novo é ...

focalização das atividades. Com a focalização,

ocorre a análise e a definição dentro da ativida -

de fim, do que a empresa é capaz de fazer me -

lhor e com menor custo, e a entrega a terceiras

das demais atividades (externalização de eta -

pas do processo). A terceirização hoje, é um

processo que pode se desenvolver pelo menos

de duas maneiras diversas, concomitantes ou

não: através da desativação parcial ou total dos

setores produtivos ou através da alocação de

trabalhadores para execução de algum serviço

na própria planta da empresa-mãe.” ( D I E E S E ,

1993: apud Melo, Almeida, & Mattos, 1998,

p.198-199). 

“ É fato que a terceirização de alguns seto -

res, imprime mudanças em toda cultura organi -

zacional, mudanças na gestão da força de tra -

balho, mudanças nos instrumentos da relação

legal estabelecida pela empresa, mudanças no

modo de ser moral do trabalhador, mudanças

no perfil sócio-economico do conjunto dos em -

pregados, mudanças no perfil de morbi-mortali -

dade dos mesmos e nas possibilidades de

exercício  dos direitos de cidadania, bem como,

mudanças no meio ambiente. Mas, as mudan -

ças decorrentes da terceirização, não se esgo -

tam nas organizações empresariais, ela é um

dos claros determinantes do quadro de jobless

g r o w t h, ou seja, o aumento da produtividade

na razão inversa do nível de emprego.”( Melo,

Almeida, & Mattos, 1998, p.202)

Pesquisa realizada pelo Departamento In-

tersindical de Estatística e Estudos Sócio - Eco-

nômicos (DIEESE) com base em informações

coletadas entre trabalhadores de 40 empresas

que já implantaram algum tipo de terceirização
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- integrantes do setor bancário, vestuário, meta-

lúrgico, elétrico, telefônico, processamento de

dados e petróleo - mostrada na Tabela II, indi-

cou  que a maioria tercerizou conjuntamente as

atividades de apoio e produção. Detalhada-

mente, a pesquisa mostrou que a terceirização

predominou nas atividades de apoio mostradas

na Tabela III.

Segundo o DIEESE, “No conjunto das em -

presas pesquisadas, mais de 50% registraram

trabalhadores de terceiros, apenas dentro das

suas dependências. Em 30% das empresas se

verificou a combinação de trabalhadores de ter -

ceiros dentro e, também, fora das unidades.

Apenas 12,5% das pesquisadas não manti -

nham internamente trabalhadores de empresas

terceiras. Deve-se destacar que, entre as em -

presas pesquisadas, a terceirização convive

com a prática do trabalho temporário. Esse tipo

de subcontratação foi identificado em 47,5% do

total das empresas.”

Os efeitos imediatos da terceirização sobre

as condições de trabalho puderam ser ainda

constatados por outros dados obtidos pela pes-

quisa do DIEESE. Estes dados estão apresen-

tados na Tabela IV, a seguir.

Assim, somando-se o fenômeno da terceiri-

zação, com a contratação temporária e o au-

mento do mercado informal de trabalho vê-se o

aprofundamento da precarização das condi-

ções de trabalho no Brasil.

O impacto das novas formas
de organização do trabalho e novas
tecnologias sobre a segurança e a

saúde dos trabalhadores

Considerando o cenário apresentado, consta-

ta-se ainda no Brasil a coexistência de formas pri-

márias e avançadas de agravo à saúde dos traba-

lhadores. No mercado informal de trabalho perce-

be-se a ocorrência em níveis elevados de aciden-

tes típicos causadores de mortes e incapacidades

permanentes e doenças cuja relação com o traba-
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TABELA II
Atividades terceirizadas nas empresas pesquisadas por tipo 

Tipo de atividade Ocorrência observada ( % )

Apoio e produção 62,5

Apoio 35,0

Produção 2,5

Fonte: DIEESE

TABELA III
Terceirização das atividades de apoio das empresas ( % ) 

Tipo de trabalho Incidência ( % )

Faxina/limpeza 62,5

Segurança/Portaria 47,5

Transporte 40,0

Restaurante 40,0

Manutenção 40,0

Projetos/Engenharia 15,0

Fonte: DIEESE



lho não é observada pelos serviços de saúde, fa-

zendo com que estes eventos não apareçam nas

estatísticas oficiais dos órgãos governamentais.

Estima-se que seja bastante alto o número de ca-

sos nesta condição que, quando somados àque-

les ocorridos com trabalhadores vinculados a ou-

tras formas de contratação (como temporários,

cooperativados, servidores públicos, autônomos e

outros) e àqueles de setores segurados onde é

comum a prática da não notificação, revelam que

as más condições de trabalho no Brasil são muito

mais graves do que aparentam.

Uma observação das notícias de ocorrên-

cias de acidentes graves nas páginas dos jor-

nais e de revistas especializadas, permite con-

siderar que as causas dos mesmos estão rela-

cionadas à prática de trabalho em condições

bastante precárias, vivenciadas em sua maior

parte por trabalhadores com relações de traba-

lho também precarizadas. Trata-se de trabalha-

dores de serviços terceirizados executando ta-

refas de risco em manutenção elétrica, mecâni-

ca, de telefonia pública, civil, limpeza urbana e

outros, além de atividades típicas do setor ter-

ciário, como movimentação, armazenagem e

distribuição de materiais e produtos, segurança

patrimonial, extração de madeira e minérios,

construção civil e outros. Além disso a violência

urbana crescente, também, tem sido uma das

principais causadoras de lesões graves a traba-

lhadores que exercem atividades relacionadas

com serviços bancários, transportes urbanos

(motoristas de ônibus e motoboys), vigilância,

atendimento em bares e restaurantes, serviços

de atendimento ao público em estabelecimen-

tos de saúde e educação e outros.

“ Ao observarmos a antiga casuística em

saúde do trabalhador, verificamos que esta

apontava para números expressivos em termos

de acidentes de trabalho típicos (mortes e muti -

lações), próprios do padrão fordista, e doenças

profissionais relacionadas a ramos de produção

específicos, tais como a silicose, o benzenismo,

a asbestose e o hidrargirismo. Quando nos de -

bruçamos sobre a atualidade do problema, ve -

rificamos a associação de distúrbios novos e de

patologias vinculadas ao sofrimento psíquico e

as psicopatologias. (...) Quando nos detemos

nos impactos das inovações levadas a cabo pe -

la reestruturação das empresas, em termos de

saúde dos trabalhadores, queremos afirmar a

convivência do “antigo” e do “novo” nas atuais

relações de produção. Em muitos casos, a au -

sência de inovações tecnológicas com a ado -
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TABELA IV

Efeitos imediatos da terceirização sobre as condições
de trabalho nas empresas pesquisadas 

Efeitos da Terceirização Incidência Observada ( % )

Diminuição dos benefícios sociais 72,5

Salários mais baixos 67,5

Ausência de equipamentos de proteção individual /

falta de segurança / insalubridade 32,5

Trabalho menos qualificado 17,5

Trabalho sem registro 7,5

Perda de representação sindical 5,0

Jornada mais extensa 5,0
Fonte: DIEESE 



ção maciça de inovações organizacionais ou,

até mesmo quando da introdução daquelas,

mas combinadas com modo de gestão “inova -

dores”, o que irá se verificar são repercussões

extremamente nocivas para a saúde dos traba -

lhadores.” (Melo, Almeida, & Mattos, 1998,

pp.204-205)

Ao mesmo tempo, nos setores econômicos

inseridos no processo de reestruturação atra-

vés de mudanças nas formas de organização

do trabalho tradicionais e de adoção de tecno-

logias de produção baseadas na microeletrôni-

ca, observa-se o agravo à saúde dos trabalha-

dores no surgimento de doenças de difícil asso-

ciação exclusiva com o trabalho e de acidentes

cuja etiologia das causas é bastante complexa,

exigindo instrumentos mais aperfeiçoados de

investigação e controle.

As Lesões por Esforços Repetitivos (LER)

são a principal causa de afastamento do traba-

lho nestes setores (inseridos no processo de

reestruturação), seguidas pelos problemas lom-

bares, coronários e neurológicos. As perturba-

ções de ordem emocional também acometem

um número cada vez maior de trabalhadores e

de desempregados, evidenciando o fato de que

a ausência de trabalho também é um fator de

agravo à saúde mental dos trabalhadores. To-

das estas formas de adoecimento repercutem

na forma de impacto negativo sobre a sociabili-

dade e a estrutura familiar, representando um

sério problema de saúde pública que se expan-

de de forma vigorosa por todos os segmentos

de classes e faixas de idade. O envelhecimento

da população brasileira e, em especial da popu-

lação economicamente ativa, intensifica as con-

seqüências destas formas de agressão à saú-

de, seja em gravidade ou em amplitude, repre-

sentando também um forte impacto negativo

sobre o sistema previdenciário.

Se por um lado, as novas tecnologias e as

exigências de qualidade permitiram a resolu-

ção de problemas ambientais tradicionais, ge-

radores de condições insalubres e perigosas,

que permitiram até a expansão de certas ativi-

dades industriais, com evidentes ganhos de

produtividade e competitividade, por outro, in-

troduziram na realidade brasileira uma nova

característica de risco, associada ao impacto

profundo dos eventos indesejáveis, como o

maior número de mortos no caso de ocorrên-

cia de acidentes industriais ampliados. Vários

estudos de autores brasileiros e estrangeiros

demonstram que, embora ocorram em menor

número, os acidentes industriais quando ocor-

rem causam um número elevado de vítimas,

certamente porque as estruturas públicas de

contenção e mitigação de eventos desta natu-

reza não acompanharam a modernização dos

processos industriais, assim como o nível de

treinamento e qualificação da mão de obra e o

baixo nível de capacidade gerencial para si-

tuações anormais, também não correspon-

dem às necessidades introduzidas pelas no-

vas tecnologias.

Constata-se portanto que o cenário nacio-

nal é bastante grave e complexo, exigindo res-

postas também complexas e contundentes dos

setores organizados da sociedade, especial-

mente dos trabalhadores e suas organizações

sindicais. A C U T tem tomado várias iniciativas,

visando superar essas dificuldades e proteger

o trabalhador (Freitas, Mattos, Santos & For-

tes, 2000).

O impacto das inovações
tecnológicas e organizacionais
na saúde dos trabalhadores dos

serviços urbanos e no 
meio ambiente

Os impactos discutidos anteriormente tam-

bém se fazem sentir na vida e na saúde dos tra-

balhadores dos serviços de água e esgoto, ele-

tricidade e gás. Constata-se : extinção de mui-

tas profissões; obsolescência da tecnologia; su-
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cateamento dos serviços públicos em detrimen-

to da privatização; perda de conquistas ante-

riormente asseguradas como aposentadoria

especial (CREA, 1998); redução salarial e que-

da dos padrões de consumo e aumento na

ocorrência de acidentes. 

O serviço de água/esgoto manteve a sua

estrutura administrativa vinculada ao estado,

preservando o seu quadro funcional. No entan-

to, o mesmo não está ocorrendo com os servi-

ços de eletricidade e gás, onde o processo de

privatização reduziu significativamente os qua-

dros funcionais dessas empresas. A CEG, por

exemplo, na década de 80 chegou a ter 2300

empregados. Hoje conta com cerca de 520 em-

pregados, dos quais 70 % executam funções

administrativas (Rabelo et alii, 1999).

Nogueira (1999) ao analisar a reestrutura-

ção do setor elétrico, através de um estudo

qualitativo das condições de trabalho e saúde

dos eletricitários frente à privatição da Compa-

nhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janei-

ro – CERJ concluiu pela :  diminuição dos direi-

tos trabalhistas; redução dos  salários; intensifi-

cação da jornada e do ritmo de trabalho; modi -

ficação da organização do trabalho (os que es-

tão em cargos hierárquicos mais baixos estão

subordinados às chefias das empreiteiras ou

cooperativas e também de funcionários da

CERJ); fiscalização por objetivos (funcionários

da CERJ apenas  fiscalizam a realização dos

serviços); inesxistência da CIPAdas empreitei-

ras nos locais de trabalho; falta de exames pe-

riódicos nos trabalhadores terceirizados e ele-

vação do número de acidentes entre os traba-

lhadores terceirizados.

Sobre as causas destes últimos acidentes,

os trabalhadores indicaram a d e sq u al if ic aç ã o

do trabalhador e a falta de um critério seletivo

destes novos candidatos a serem eletricitá -

rios... P ara Nogueira (1999) entretanto, “ ... a s

causas dos acidentes podem incluir várias ou -

tras : a falta de condições adequadas para a

realização do trabalho, com equipamentos de

segurança e de trabalho em condições impró -

prias, ‘stress’, fadiga consequente do aumento

e da intensificação do ritmo e da jornada do tra -

balho – esta, por sua vez, derivada do ‘salário

v a r i á v e l ’ (Buonfiglio, 1996) ou por produção,

que exige um ritmo de trabalho extenuante –

por fim, pela própria desespecialização da clas -

se dos eletricitários novos, os que entram no ra -

mo sem que tenham passado por algum pro -

cesso de qualificação ou reciclagens.” (Noguei-

ra, p. 100, 1999).

No I Seminário sobre Segurança e Saúde

no Trabalho do Setor Energético do estado de

São Paulo, realizado nos dias 8 e 9 de novem-

bro 2000 em São Paulo, ao se discutir a pers-

pectiva do Setor Energético, constatou-se que

o quadro atual do setor apresenta diversos pro-

blemas que comprometem a segurança e a

saúde dos trabalhadores e consumidores, e o

nível de qualidade dos serviços prestados pelas

empresas.

Segundo Arthur Henrique da Silva Santos (-

STIEEC) as empresas de energia elétrica apre-

sentam uma redução de 50% do pessoal efeti-

vo, após a reestruturação empresarial. As mu-

danças no clima organizacional, resultantes

desta reestruturação,  estão interferindo nas

condições de trabalho. Empresas estrangeiras

não estão trazendo para o Brasil os seus mode-

los de segurança, ocorrendo a adoção do duplo

padrão, isto é, os procedimentos de segurança

adotados no Brasil são diferentes dos pratica-

dos em seus países de origem, onde existe

uma legislação mais rígida e/ou maior pressão

social e dos sindicatos da categoria. 

No mesmo evento foram também constata-

dos diversos problemas gerados nos 2 últimos

anos de implantação do modelo privatizante no

setor de Energia Elétrica, como a queda da

qualidade do serviço de energia com o aumen-

to de acidentes de trabalho; preços dos servi-

ços ascendentes e falta de energia elétrica de-
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vido a carência de investimentos, penalizando

com isso consumidor; aumento de investimen-

tos públicos, com a participação do BNDES, e

pouco investimento do setor privado.

Ainda no I Seminário, Antonio Carlos dos

Reis (Salim) do STIEESP/CGTobservou que : “ a

qualidade de saúde e segurança da Light caiu

quando passou para a Eletropaulo... de 1 aci -

dente fatal / ano para 4 acidentes fatais / ano,

com redução de 50% de trabalhadores efetivos”.

Tais problemas não estão restritos apenas

aos trabalhadores, eles também estão se refle-

tindo na segurança e saúde dos consumidores

que foram também vítimas fatais em acidentes

ocorridos como mostra o artigo da revista Épo-

ca (30/10/00). Com a privatização da Compa-

nhia Energética do Ceará (COELCE) em 1998,

o número de acidentes fatais aumentou 4 ve-

zes no estado em 2000. No período de janeiro

à setembro de 2000 ocorreram 25 casos de

acidentes fatais com trabalhadores e consumi-

dores, sendo que dez destes (40%) foram com

consumidores. 

As constatações mostradas anteriormente po-

dem também ser generalizadas para as demais

situações encontradas nos outros estados brasi-

leiros, não só para o setor de energia, mas tam-

bém para os serviços de água e esgoto e de gás.

O uso indiscriminado de tecnologias que

não foram concebidas considerando o homem

e meio ambiente tem colocado em risco a saú-

de das pessoas e a segurança do planeta. Foi a

partir dessas constatações realizadas por espe-

cialistas em todo o mundo que surgiram os con-

ceitos de desenvolvimento sustentável, tecnolo-

gia limpa e produção mais limpa.

Uma das preocupações atuais, a nível mun-

dial está centrada na discussão de novas tec-

nologias que contribuam para garantir a defesa

do meio ambiente físico, biótico e social. Defen-

de-se o desenvolvimento sustentável, isto é, o

desenvolvimento que “... satisfaz as necessida -

des do presente sem comprometer a capacida -

de das gerações futuras de satisfazerem suas

próprias necessidades”(CMMAD, p. 89, 1987,

apud Goulet, p. 72, 1997). Desenvolvimento

sustentável compreende, portanto, o “... pro -

cesso de mudança em que o uso de recursos, a

direção dos investimentos, a orientação do de -

senvolvimento tecnológico e as mudanças ins -

titucionais concretizam o potencial de atendi -

mento das necessidades humanas do presente

e do futuro”. (Brasil, p.182, 1991).

O SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO

Histórico

As relações do homem com a água trans-

cendem a existência das mais antigas civiliza-

ções. Desde que água, ar e alimentos são os

elementos básicos à sua sobrevivência pode-

se dizer que as preocupações do homem com

obtenção de água e a disposição das águas

servidas são tão antigas quanto ele próprio.

A história oferece exemplos significativos

desta afirmação, registrados por meios diver-

sos, entre os quais as sagradas escrituras das

civilizações mais antigas. Entre muitos  exem-

plos são citados por Linzley & Franzini (1978),

sobretudo por seu porte : captação de água pa-

ra irrigação e drenagem, em larga escala, atri-

buídos à Menés, fundador da primeira dinastia

egípcia, por volta de 3200 a.C.; captação e

transporte de água na Província de Szechuan,

na China, construído em 250 a.C.; captação e

transporte de água (aquedutos) por 613 km,

construídos para abastecer a cidade de Roma,

na fase do Império.

No Brasil existem exemplos de uso da

água pelas populações nativas mas a civiliza-

ção colonizadora portuguesa se impôs, a partir

do descobrimento em 1500. Desta fase tem-se

o registro do primeiro serviço de abastecimento

de água, feito por “índios aguadeiros”, nos pri-
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mórdios da implantação da cidade do Rio de

Janeiro (Revista do Clube de Engenharia,

F e v./1981). O serviço de abastecimento, com

suas características plenas, só se tornou efeti-

vo na cidade do Rio de Janeiro em 1723, com a

conclusão do aqueduto dos Arcos, que trazia as

águas do rio Carioca até o chafariz no centro da

cidade. Esse aqueduto é ainda hoje um marco

na cidade do Rio, os Arcos da Lapa, embora

servindo ao transporte urbano. 

O abastecimento de água e coleta de esgo-

tos tanto no Rio de Janeiro quanto em São Pau-

lo  tiveram evolução semelhantes, pois passa-

ram ambas pela experiência da administração

de serviços públicos desta natureza por empre-

sas privadas. Em 1893 o Governo da Província

de São Paulo se viu obrigado a tomar para si o

encargo da Companhia Cantareira, criando a

RAE - Repartição de Água e Esgotos ( SA-

BESP- História, s.d.)  

Ao início do século XX o problema de sa-

neamento nas metrópoles era grave. Vários

são os registros que mostram a falta de sanea-

mento como causa das epidemias que assola-

vam às metrópoles. Nesta fase o trabalho de

Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro se tornou um

marco na história do Rio de Janeiro. 

No século XX é que se iniciou um movimen-

to, a nível nacional, voltado para realização de

grandes obras de saneamento no país, caben-

do destaque para o eng
o

S at u rn ino de Brito que

realizou obras importantes de abastecimento

de água e esgoto sanitário em todo território

barsileiro; Oswaldo Cruz e Emílio Ribas, obras

de saneamento; Barros Barreto, reformador

dos serviços sanitários do país e Antonio Si-

queira, impulsionador e construtor de obra de

engenharia sanitária no sul. Afalta de continui-

dade nas iniciativas acima mencionadas acar-

retaram carências destes serviços em todo

país, agravadas pelo crescimento populacional

na periferia dos grandes centros urbanos nas

últimas quatro décadas.

A velocidade de crescimento das cidades

continua sendo um agravante à questão de sa-

neamento, confirmando o que o engº Oliveira

Bulhões previu em 1887: “ Pode-se afirmar que

o saneamento das grandes capitais nunca ter-

minará definitivamente” (Revista do Clube de

Engenharia, Fev./1981, p. 21) . Nos dias de ho-

je são encontradas principalmente nas periferias

das áreas urbanas, áreas em que o esgoto cor-

re a céu aberto, comprometendo a saúde da po-

pulação e provocando o reaparecimento de

doenças já erradicadas como no caso do colera.

Esta situação tende a se agravar em função dos

fatores sociais existentes e a tendência crescen-

te de urbanização, sobretudo das grandes me-

tropoles. Odir Roque (1998) chama a atenção

para os levantamentos feitos pelo IBGE no sen-

so realizado em 1990, mostrando que 76% da

população está concentrada nas áreas urbanas,

o que torna precária a situação do saneamento,

pela exigência crescente de recursos. No que

diz respeito ao esgotamento sanitário o mesmo

levantamento feito pelo IBGE em 1990, mostrou

que apenas 30%  da população brasileira é

atendida por redes coletoras, enquanto que

apenas 8% dos municípios apresentavam uni-

dades de tratamento e ainda assim em condi-

ções não registradas pelo senso.  

Um relatório do PNUMA, preparado por

ocasião do Dia Mundial da Água em março de

1998 ( Instituto Brasil Pnuma, A b r i l / M a i o

1998) mostra que : o consumo mundial de

água dobra a cada 20 anos; 50% da água que

vai para as grandes cidades são desperdiça-

das; um quarto da população mundial não tem

acesso a água potável; do volume total de

água doce disponível no mundo ( 2,7%, uma

vez que 97,3% de toda água existente na Te r-

ra é salgada ) somente 0,63% está em estado

líquido e pode ser explorada; existem confli-

tos violentos pelo controle de fontes de água

doce em 70 regiões do planeta e em 26 paí-

ses a seca é crônica.
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As disponibilidades de água no Brasil são

aparentemente mais generosas quando com-

paradas com o resto do mundo mas apresenta

uma distorção significativa para uso, pela dis-

paridade de concentração populacional nas re-

giões Sul e Leste, onde as disponibilidades de

água já apresentam sinais de escassez ( Bra-

sil,1991). 

Duas recentes medidas governamentais,

a Lei nº 9433/97 e a criação da Agência Na-

cional de Águas- ANA, trazem esperanças de

que a gestão das águas por bacias hidrográ-

ficas, associadas às políticas de responsabi-

lização do poluidor, com sanções cabíveis,

possam trazer meios apropriados de gerên-

cia das águas das bacias hidrográficas brasi-

leiras, com evidente controle e melhoria de

q u a l i d a d e .

Componentes de um Sistema
de Água e Esgoto

Os sistemas de água e esgoto estão sem-

pre considerados em conjunto pela ligação lógi-

ca da obtenção de água para uso pelo homem

e, posterior, descarte das águas servidas de

volta à Natureza. Desse modo se realiza um ci-

clo natural em que é feita uma captação de

água de uma fonte ( água bruta ), realizado um

tratamento para consumo humano ( água trata-

da, segundo padrões definidos), aplicação da

água tratada pelo usuário ( residência, vila, ci-

dade, indústria etc. ), geração de resíduo ( es-

goto sanitário bruto ou industrial ), tratamento

do esgoto bruto  (esgoto tratado)  e  lançamen-

to em um corpo receptor (rio, lago, mar, reser-

vatório etc.). A Figura 1, sintetiza o sistema de
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5: Rede de distribuição

Rio

FIGURA 1
Sistema de água



água. O mesmo esquema, alterado na disposi-

ção do tratamento que é situado próximo ao

corpo receptor e no sentido inverso, representa

o sistema de esgoto.   

Os processos de trabalho em um serviço de

água e esgoto compreendem os seguintes seg-

mentos:captação d’água; tratamento da água

bruta; reservação e transporte da água tratada;

distribuição da água tratada; coleta de esgoto

bruto; transporte do esgoto bruto; tratamento do

esgoto bruto; disposição em corpo receptor.

A captação de água bruta pode ser feita de

fontes superficiais (rio, lago, reservatório etc.)

ou subterrâneas, com características próprias.

O tratamento das águas coletadas é feito

em unidades específicas (ETA) e corresponde

ao processo de preparo da água para uso,

compreendendo processos físico (decantação

e filtragem) e químico (floculação, pela adição

de sulfato de alumímio por exemplo; desinfec-

ção, pela adição de cloro, mais frequentemen-

te, por questões de custo; cal virgem para con-

trole da acidez; fluor, por medida higiênica pre-

ventiva. Estas como medidas gerais de trata-

mento da água bruta.). Os níveis de tratamento

são  aplicados de modo que os índices de qua-

lidade satisfaçam aos padrões estabelecidos

pela Resolução Nº 20 do CONAMA, .

A reservação de água tratada se dará pre-

cedida de bombeamento (EEA) para um re-

servatório elevado quando necessário, e

transporte por adutora, para os centros de

distribuição e consumo. Em função das dis-

tâncias a percorrer poderá ser necessária a

instalação de estações elevatórias capazes

de manter a pressão da água na adutora de

modo a atingir os centros distribuidores em

valores adequados. Estas adutoras são cons-

truídas a céu aberto ou subterrâneas, em

áreas protegidas por lei.

A distribuição é feita a partir de linhas de

distribuição subterrâneas, alimentadas direta-

mente pela adutora ou por reservatórios eleva-

dos que garantam a pressão da água necessá-

ria à linha, mesmo em seus pontos mais afasta-

dos, consideradas inclusive as condições emer-

genciais, como incêndio. Essas linhas são

construídas em ferro ou concreto reforçado pa-

ra suportar as pressões da água, mantida em

valores padrões estabelecidos nas normas es-

pecíficas.

No caso da rede de esgoto o processo é in-

verso ao de água, ou seja, coleta, transporte,

tratamento e lançamento ao corpo receptor.

A rede de coleta de esgoto bruto é construí-

da em dutos subterrâneos, em geral fabricados

em cerâmica vitrificada e conduzidos a galerias

de transporte capazes de conduzir às estações

de tratamento antes do lançamento aos corpos

receptores. No percurso poderá ser necessário

o uso de bombeamento (estações de elevatória

de esgoto, EEE), para garantir a chegada a es-

tação de tratamento (ETE) . 

Nas ETEs o esgoto é tratado por processo

físico e químico, dependendo do corpo recep-

t o r, sendo dada prioridade pelos órgãos am-

bientais aos padrões de demanda bioquímica

de oxigênio (DBO), sólidos, coliformes e amô-

nia, para os esgotos domésticos (Junqueira,

1996, apud Von Sperling,1998). Geralmente é

incluída uma oxigenação mecânica no proces-

so de tratamento que desempenha papel im-

portante na limpeza da água residual, antes de

seu lançamento ao corpo receptor.

Vê-se, portanto, que nesses serviços estão

envolvidos fatores de risco de diferentes natu-

rezas, com incidências as mais diversas, de-

pendendo da atividade do trabalhador.

O SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA 

Histórico 

A história do setor elétrico no Brasil está re-

lacionada com as primeiras formas de uso da
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eletricidade no Rio de Janeiro, no funcionamen-

to do telégrafo e da iluminação pública, que da-

tam do fim do século XIX (Nogueira, 1999). 

No mesmo ano em que se deu o primeiro

uso comercial do dínamo (1879), em Nova

York, pela ‘’Edison Eletric Light Co’, D. Pedro II

concede a Thomaz Edison o privilégio de intro-

duzir no país aparelhos e processos destinados

a utilização da luz elétrica. É inaugurada por

Francisco Pereira Passos, então Diretor da Es-

trada de Ferro D. Pedro II, a iluminação regular

de sua estação Central, no Rio de Janeiro (6

lâmpadas tipo  jablochkov), dando início ao em-

prego no país de energia  elétrica gerada por

meios  mecânicos. Ocorre em 1881 a primeira

demonstração pública de iluminação elétrica

realizada no prédio do Ministério da Agricultura

situado no Largo do Paço (atual praça XV de

Novembro), no Rio de Janeiro. O primeiro servi-

ço público de iluminação elétrica do Brasil e da

América do Sul é inaugurado em 1883, na cida-

de de Campos, Rio de Janeiro. Entra em opera-

ção, também neste ano a primeira usina hidre-

létrica do país, a usina hidrelétrica Ribeirão do

Inferno, em Minas Gerais. (CEMIG, s.d.)

Foi porém, em Juiz de Fora que foi cons-

truída a primeira usina hidrelétrica pública no

Brasil, de grande porte, pela Companhia Mi-

neira de Eletricidade – CME, a usina de Mar-

melos (Larousse, 1995 apud Nogueira, 1999).

No início, as iniciativas de construção destas

usinas partiam de empresas privadas, como a

do grupo canadense formado pela Light, for-

necendo energia para os estados do Rio de

Janeiro e São Paulo, através das usinas hidre-

létricas de Fontes (1907) e Parnaíba (1901),

respectivamente. Ou, da Companhia A g r o - F a-

bril Mercantil com a entrada em operação, em

1913, da usina hidrelétrica Pedra (atual Delmi-

ro Gouveia), a primeira a a p r ov e itar o poten-

cial hidraúlico da cachoeira de Paulo A f o n s o ,

no rio São Francisco. A General Eletric, em-

presa americana, inaugura em 1921, no Rio

de Janeiro, a primeira fábrica de lâmpadas do

país (Cemig, s.d.).

Aparticipação do governo brasileiro, em in-

vestimentos, no setor de energia é fraca até o

início dos anos 50. Com o crescimento do se-

tor industrial, consumindo mais energia elétri-

ca e o interesse em atrair grandes indústrias

estrangeiras para o país, faz o governo am-

pliar a sua participação no setor investindo no

aumento da capacidade energética, principal-

mente para fins industriais, através da constru-

ção de hidrelétricas (Larousse, 1995 apud No-

gueira, 1999).

É a partir da década de 60 que o governo

assume o controle do setor de energia, criando

em 1960 o Ministério das Minas e Energia –

MME e a Centrais Elétricas Brasileiras S/A –

Eletrobrás, em 1961, para coordenar técnica, fi-

nanceira e administrativamente o setor de ener-

gia elétrica do Brasil. Investe intensamente na

construção de novas usinas hidreléticas, como

a de Três Marias (1962), pertencente a Centrais

Elétricas de Minas Gerais S/A – Cemig, e Fur-

nas (1963) no Rio de Janeiro. Inicialmente im-

portou tecnologia e mão de obra. Nas décadas

seguintes, desenvolveu tecnologia nacional nos

campos da engenharia de centrais hidroelétri-

cas, das indústrias de material elétrico e com-

ponentes mecânicos; da pesquisa em eletrotéc-

nica e eletrônica de instrumentação e controle

(NOGUEIRA, 1999).

Na década de 90 o setor elétrico sofreu

pouca modificação na sua tecnologia. Ocorre

a introdução da informática nas salas de con-

trole das subestações e nas leituras dos equi-

pamentos. 

Caracterização dos
serviços prestados

Do ponto de vista operacional, a Indústria

de Energia Elétrica pode ser dividida em três

segmentos, de acordo com a norma NBR 5460
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da Associação Brasileira de Normas Técnicas (

ABNT): produção de energia , transmissão e

distribuição.

Produção de energia

A energia elétrica em larga escala pode ser

produzida de diferentes formas, sendo as mais

comuns através de fontes hidráulica, térmica

(carvão, gás e derivados de petróleo) e nuclear.

A nível mundial, o carvão é a principal fonte na

geração de energia como mostra o quadro

abaixo : 

O Brasil utiliza estas três formas de geração

de energia, sendo que as duas primeiras são as

mais antigas em relação a nuclear. Ausinas nu-

cleares consistem de tecnologias mais recen-

tes, desenvolvida após a II Grande Guerra

Mundial e utilizada principalmente na Europa,

América do Norte e Japão. Elas são a segunda

maior fonte de energia mais utilizada nos paí-

ses industrializados. 

Temos hoje apenas duas usinas nucleares

em funcionamento, em Angra dos Reis, no esta-

do do Rio de Janeiro. O processo para obtenção

de energia elétrica, em A N G R A 2 por exemplo,

consiste inicialmente em produzir calor no nú-

cleo do reator pela fissão nuclear do urânio. A

fissão de 1g de urânio libera aproximadamente

a mesma energia que a queima de 2,5 tonela-

das de carvão mineral. O calor produzido no

reator é transferido para o gerador de vapor pe-

la água do circuito primário. No gerador de va-

por, a água do circuito primário passa por um

feixe de tubos tranferindo o calor para a água do

circuito secundário, produzindo vapor. O vapor é

expandido na turbina produzindo energia mecâ-

nica que faz girar o gerador elétrico que, por sua

vez, transforma a energia mecânica em energia

elétrica. Aenergia elétrica é passada ao sistema

de distribuição para posteriormente ser consu-

mida. Após deixar a turbina, o vapor é conden-

sado pela água do mar no condensador, de on-

de retorna ao gerador de vapor, iniciando assim

um novo ciclo. Aeficiência deste processo é de

cerca de 30 %. Uma das vantagens deste tipo

de usina é que a água do primário, que é radioa-

tiva, está separada da água do mar por duas

barreiras, que são os tubos do gerador de vapor

e os tubos do condensador ( Eletrobrás, 1993).    

A produção de energia elétrica através de

fontes térmicas, ocorre a partir da queima de

óleo combustível, óleo diesel  ou gás em uma

caldeira para obter vapor à alta temperatura e

pressão que faz girar uma turbina, acoplada a

um gerador que transforma a energia mecânica

em energia elétrica. 

Ageração de energia elétrica também pode

se dar com a tranformação das quedas d’água. A

usina hidrelétrica é implantada às margens de
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QUADRO 1
As principais fontes de geração de

energia elétrica no mundo
Fontes Participação %

Carvão 40

Hidrelétrica 19

Nuclear 17

Gás 13

Derivados de petróleo 11
Fonte : Eletrobrás/Furnas/ Nuclen – Empreendimento ANGRA2 : informações relevantes – set/93



um rio e é composta de lago ou reservatório, ca-

sa de força, subestação elevadora e linhas de

transmissão. O lago, também chamado de reser-

vatório, é formado pelo represamento das águas

do rio, através da construção de uma barragem.

Na barragem é construído o vertedor da usina,

por onde sai o excesso de água do reservatório,

na época das chuvas. Acasa de força é o local

onde são instalados os equipamentos que vão

produzir a energia. Na subestação elevadora

são instalados os transformadores elevadores.

A água que sai do reservatório é conduzida

com muita pressão através de enormes tubos

até a casa de força, onde estão instaladas as tur-

binas e os geradores que produzem eletricidade.

Aturbina é formada por uma série de pás ligadas

a um eixo, que é ligado ao gerador. Apressão da

água sobre essas pás produz um movimento gi-

ratório do eixo da turbina. O gerador é um equi-

pamento composto por um imã e um fio bobina-

do. O movimento do eixo da turbina produz um

campo eletromagnético dentro do gerador, pro-

duzindo a eletricidade.(CEMIG, s.d.)

No Brasil as usinas hidrelétricas são res-

ponsáveis por cerca de 96% de toda a energia

elétrica gerada (Nogueira, 1999). O país é favo-

recido por suas condições naturais (climática e

geográfica) com clima tropical e grandes bacias

hidrográficas, onde a grande quantidade de rios

e corredeiras facilitam  e tornam menos onero-

so o custo de produção de energia elétrica, que

é também menos prejudicial ao meio ambiente

(Carvalho, 1998 apud Nogueira, 1999). Esta

peculiaridade faz do setor elétrico no Brasil um

caso único no mundo. 

Essas três formas de geração de energia

elétrica têm sido questionada por ambientalis-

tas de todo mundo, pelos seus efeitos poluen-

tes ao meio ambiente  e os riscos de acidentes

e doenças os quais os trabalhadores e a popu-

lação em geral estão submetidos. Hoje os  am-

bientalistas defendem o uso da energia eólica (-

dos ventos) no mundo, e em particular no Brasil

por ser uma tecnologia limpa que não gera con-

tínuamente resíduos, como as usinas térmicas

e nucleares, e não destrói terras utilizáveis pa-

ra produção de alimentos, obrigando o desloca-

mento dos moradores destas terras, com des-

truição de sua organização social, como é o ca-

so das hidrelétricas (CREA, 1998).   

O presidente do CREA/RJ Engº José Cha-

con de Assis observa que : “ Da mesma manei-

ra que a energia dos ventos atingiu níveis eco-

nômicos que permitem a sua utilização, não co-

mo a mais econômica, mas como a menos po-

luente, outras energias limpas, como a solar po-

derão ser estimuladas pelo sucesso da energia

dos ventos” (CREA, p. 7, 1998).

Transmissão de energia

As linhas de transmissão são elos de  cone-

xão  entre as estações geradoras e os sistemas

de distribuição. Na transmissão a energia ainda

se encontra na forma bruta não sendo ainda

distribuída aos consumidores finais. Para che-

gar ao consumidor final, a energia passa por

transformações e adequações de voltagem pa-

ra uso  industrial, comercial e residencial. 

Distribuição de energia

A distribuição se estende da linha de trans-

missão ao ponto de entrega no cliente, onde se

mede a energia por ele consumida. As redes de

distribuição são conjuntos de postes, cabos e

transformadores que levam a eletricidade até as

residências, indústrias, hospitais, escolas etc.

O SERVIÇO DE GÁS 

Histórico
(adaptado do site www.ceg.com.br)

O gás canalizado no Brasil teve início no

Rio de Janeiro em 1851, com um contrato para
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iluminação a gás assinado pelo Barão de

Mauá, Irineu Evangelista de Souza. O contrato

estabelecia a construção de uma fábrica de gás

no centro da cidade e a instalação de canaliza-

ções em ruas do centro e bairros da zona sul,

modificando os hábitos e costumes do carioca.

Em 1854 surge a Companhia de Iluminação a

Gás, a primeira fábrica de gás no Brasil, locali-

zada no centro e com construção em estilo neo-

clássica. Três anos mais tarde a Companhia já

iluminava a cidade através de 3027 lampiões

públicos, 3200 residências e três teatros. É des-

sa época o surgimento do folclórico acendedor

de lampiões. A fábrica de gás foi vendida em

1865 para a companhia inglesa Rio de Janeiro

Gas Company Limited. 

A partir de 1870 houve a expansão do uso

de gás canalizado em outras cidades brasilei-

ras. Inicia o funcionamento em São Paulo da

companhia inglesa San Paulo Gas Company

(1872), hoje denominada  Companhia de Gás

de São Paulo (Comgás). Naquela época, na ca-

pital do Império eram abastecidas 10 mil resi-

dências, 5 mil estabelecimentos públicos e 6 mil

lampiões. Para tanto eram destiladas 25 mil to-

neladas de carvão, produzindo 7 milhões de

metros cúbicosde gás por ano.

Em 1876, a empresa belga Société A n o n y -

me du Gaz (SAG) obtem a concessão dos ser-

viços do gás e assume o controle da fábrica de

gás, até 1910, quando a The Rio de Janeiro

Traway Light and Power Company Limited p a s-

sou a deter o controle do capital da SAG. 

Com a instalação da energia elétrica, no co-

meço deste século, a SAG buscou novas alter-

nativas para o uso do gás e decidiu construir

em 1911, uma nova fábrica com maior capaci-

dade de fornecimento (cerca de 180 mil m_ por

dia), no bairro de São Cristóvão. Isto permitia

estender o uso de gás a fogões e aquecedores

domésticos que começavam a ser importados

da Europa.

Inversamente à tendência mundial, ocorreu

no País um declínio do uso do gás canalizado,

do início do século até 1967, permanecendo

somente em duas cidades, Rio de Janeiro e

São Paulo, representando naquele último ano,

apenas 0,3% da demanda brasileira de energia

primária. 

Em 1967, a SAG inicia o craqueamento ca-

talítico de nafta, abandonando o uso do carvão

como matéria-prima. Em São Paulo o início da

produção de nafta só ocorre em 1972 com o

funcionamento da usina Massinet Sorcinelli. 

Em maio de 1969, o então Estado da Gua-

nabara, assume a operação do serviço de gás

canalizado. É criada a Companhia Estadual de

Gás da Guanabara - CEG GB. 

Aprodução do gás manufaturado a partir do

carvão mineral, foi extinta em 1973. Assim, o

trabalhador deixou de ter contato com vários

agentes nocivos a saúde como carvão mineral,

piche, alcatrão, betume, óleos minerais, coque,

compostos de enxofre e aromáticos (benzeno,

tolueno e xileno). Passaram no entanto, a ficar

expostos a outros riscos, a partir do craquea-

mento do nafta.     

Com a fusão dos Estados da Guanabara e

do Rio de Janeiro, em julho de 1974, a CEG

passa a se denominar Companhia Estadual de

Gás do Rio de Janeiro - CEG. 

Em 1982 a CEG entra na era do gás natural

substituindo a nafta como matéria prima da pro-

dução do gás manufaturado e passando também

a distribuí-lo diretamente. A Comgás assina em

1987 com a Petrobrás contrato para distribuição

de 3 milhões de metros cúbicos de gás natural.

Com a privatização, em julho de 1997, a

CEG, passou a ser administrada pelo grupo

espanhol Gás Natural e com participação da

Petrobrás Distribuidora (25%), mudou sua ra-

zão social para Companhia Distribuidora de

Gás do Rio de Janeiro - CEG. Já a Comgás foi

privatizada em abril de 1999, tendo como con-

sórcio vencedor as empresas Britsh Gas (BG),

Shell e CPFL. 
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Caracterização dos
serviços prestados

A CEG é a maior empresa de gás canaliza-

do do Brasil, em número de clientes. Tem uma

rede de distribuição de mais de 2 mil Km e aten-

de a cerca de 600 mil consumidores residen-

ciais, comerciais e industriais. Fornece três ti-

pos de gás : natural, manufaturado e GLP, des-

tinados aos seus diversos mercados.  A C o m-

gás tem 2,4 mil quilômetros de rede espalhados

por 21 municípios, atingindo mais de 310 mil

consumidores nos segmentos residencial, co-

mercial e industrial. Em 1999 a empresa faturou

R$ 331,5 milhões.

Além dessas duas empresas tem também a

Gasmig, subsidiária da Companhia Energética

de Minas Gerais (Cemig), voltada no momento

para distribuição nos centros industriais de 8 ci-

dades mineiras, num total de 700 mil metros cú-

bicos por dia de gás natural.

Os dois principais produtos o gás natural e o

manufaturado, além de possuírem diferenças

significativas nas suas composições químicas,

como mostra a tabela 3 abaixo, possuem poder

caloríficos superiores a 10400 Kcal/m3 e 4300

Kcal/m3 , respectivamente, e são obtidos por

processos distintos (CEG, 2000). 

O gás manufaturado é produzido na fábrica

em São Cristóvão, e consumido somente em

bairros do Rio de Janeiro, enquanto que o gás

natural é fornecido pela Petrobrás, e consumido

nas demais cidades e regiões do Estado. A s-

sim, os processos de trabalho apresentam dife-

renças nas etapas que antecedem a sua distri-

buição aos consumidores. Podemos identificar

para o gás manufaturado as etapas de geração

e distribuição e para o gás natural as etapas de

geração, transporte e distribuição. 

Gás manufaturado – é resultante de um pro-

cesso petroquímico de reforma catalítica de gás

natural ou de hidrocarbonetos derivados do pe-

tróleo (nafta), com vapor de água, usando cata-

lizador previamente aquecido a uma temperatu-
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TABELA 3
Composição do gás natural e do gás manufaturado 

Especificações Participação do Participação do
gás manufaturado (%) gás natural (%)

O2 – oxigênio 0,20 -

CO – monóxido de carbono 7,05 -

H2 – hidrogênio 37,00 -

CO2 – dióxido de carbono 8,54 0,43

N2 – nitrogênio 18,30 0,66

CH4 – metano 26,08 87,35 

C2H6 – etano 2,19 9,72

C2H4 – eteno 0,07 -

C3H8 – propano 0,32 1,84

Fonte : CEG



ra entre 700 ºC e 850 ºC. Originalmente se pro-

duzia pela destilação do carvão (na CEG, no

período de 1911 até 1973) e posteriormente pe-

lo craqueamento catalítico da nafta, que ainda é

uma alternativa estratégica em caso de interup-

ção no fornecimento de gás natural da Petro-

brás. Após o craqueamento é adicionado ao

gás um odorizante de mercaptanos, de forma a

facilitar a sua percepção e a detecção de vaza-

mentos, no sistema de produção, transporte,

distribuição e consumo (CEG, 2000). Nas fases

de geração (craqueamento e odorização), o

produto passa por várias análises de laborató-

rios, afim de aferir a sua qualidade quanto ao

seu poder calorífico e o seu odor, dentre outras

(Rabelo et alii, 1999). Após a produção, o gás é

armazenado em gasômetros, de onde é injeta-

do nas redes de distribuição por compressores,

antes de ser resfriado (CEG, 2000).

Gás natural – é uma mistura, de origem fós-

sil,  de hidrocarbonetos leves com predominân-

cia do metano, localizado no subsolo da terra e

é procedente da decomposição da matéria or-

gânica espalhada entre os extratos rochosos. É

um produto incolor, inodoro, não é tóxico e é

mais leve que o ar. Além disso, o gás natural é

uma energia carente de enxofre e a sua com-

bustão é completa, liberando como produtos da

mesma o dióxido de carbono (CO2) e vapor de

água, sendo os dois componentes não tóxicos,

o que faz do gás natural uma energia ecológica

e não poluente (Cemig, s.d.). 

Ele é extraído pela Petrobrás, na bacia de

Campos, e transportado por gasodutos até as

usinas de gás das cidades de Belo Horizonte,

Rio de Janeiro e São Paulo, onde é armazena-

do à pressão atmosférica. A s e g u i r, é injetado

na rede de gasodutos para ser transportado

aos pontos de consumo. Da mesma forma que

o gás manufaturado, este produto passa por

várias análises de laboratórios, afim de aferir a

sua qualidade quanto ao seu poder calorífico e

o seu odor, dentre outras (Rabelo et alii, 1999). 

OS RISCOS DE ACIDENTES E
DOENÇAS RELACIONADOS COM
OS PROCESSOS DE TRABALHO
DOS SERVIÇOS URBANITÁRIOS

O mapeamento dos riscos

Adiscussão a que nos propomos neste item

visa examinar as condições a que se subme-

tem os trabalhadores que estão engajados na

infraestrutura urbanitária, centrados nos servi-

ços de água e esgoto, eletricidade e gás, de for-

ma a aplicar os meios disponíveis de avaliação,

c o nt r ole e/ou eliminação dos riscos, em que es-

tão envolvidos.

Uma  avaliação das condições de seguran-

ça de um ambiente de trabalho necessita de um

levantamento e sistematização de dados refe-

rentes aquela situação que está sendo analisa-

da, de forma a possibilitar a identificação dos

riscos e cargas de trabalho que possam levar a

ocorrência de acidentes e doenças. Uma boa

avaliação dependerá de um bom levantamento.

As metodologias tem a finalidade de orientar o

estudo de problemas complexos, difíceis de se-

rem resolvidos apenas pela intuição. Como

acontece nas avaliações de condições de tra-

balho. 

Podemos caracterizar essas metodologias

em dois grupos. Aquelas que se baseiam em

antecedentes (fatos já ocorridos), chamadas de

retrospectivas e as que possuem um caráter

exploratório, que permite a antecipação (falhas

possíveis de serem identificadas e que podem

ser corrigidas antes de se manifestarem con-

cretamente seja na forma de acidentes ou de

doenças) denominadas prospectivas.

Os métodos retrospectivos mais conhecidos

são as listas de verificação (de Atos e Condi-

ções Inseguras) e Árvore de Causas. Os pros-

pectivos mais conhecidos são o Método LESTe

o Mapa de Risco. Este último merece aqui des-

taque, em relação aos demais, por se tratar de
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um método não desenvolvido nos meios acadê-

micos. Ele tem sua origem no Movimento Ope-

rário Italiano (MOI), fruto do movimento sindical

ocorrido no final dos anos 60. O Mapa de Risco

tinha como objetivo auxiliar os trabalhadores na

investigação e controle dos ambientes de traba-

lho (Mattos & Simoni, 1993), (Mattos & Queiroz,

1996), (Oddone et alii, 1986).

Mais informações sobre a metodologia  Ma-

pa de Risco pode ser obtida através das se-

guintes publicações do INST/CUT: Cadernos de

Saúde do Trabalhador n
os

3 e 4 e do livro “Saú-

de, Meio Ambiente e Condições de Trabalho –

Conteúdos Básicos para uma Ação Sindical”. 

Os acidentes de trabalho
nos serviços urbanitários –
as causas mais frequentes.

Atabela 4, a seguir, apresenta a distribuição

dos acidentes de trabalho registrados no Brasil,

no período de 1997 à 1999, destacando os ser-

viços urbanitários.  

Podemos observar que os serviços de água

e eletricidade apresentam comportamentos se-

melhantes aos dados gerais (Brasil), quando

comparamos a participação das doenças pro-

fissionais em relação aos totais de cada servi-

ço. No entanto, com relação ao serviço de gás,

verificam-se distorções nos dados apresenta-

dos, quando comparados aos dados dos servi-

ços de água e eletricidade. 

Uma das grandes dificuldades encontradas,

na área de segurança, têm sido com relação a

disponibilidade de estatísticas oficiais de aci-

dentes de trabalho nos serviços urbanitários no

Brasil, que possam servir de informações para

a prevenção de acidentes. Nota-se carência de

estudos sobre ocorrência de acidentes e doen-

ças nesse serviço. Hoje grande parte desses

eventos ocorre com trabalhadores terceiriza-

dos. O registro desses acidentes e doenças,

quando são notificados ao INSS, fica restrito às

empresas empreiteiras, não havendo dados no

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Ur-

banas do Rio de Janeiro. 

Em entrevistas realizadas com funcionários

da CEG, em 23/01/01, observou-se que a ter-

ceirização dos serviços de rede (manutenção,

reparos, substituições e instalações novas) ge-

rou uma grande redução de acidentes de traba-

lho com funcionários da CEG. Segundo funcio-

nários entrevistados, os acidentes ainda ocor-

rem porque os trabalhadores da CEG e das

empreiteiras não usam EPI. As empresas que

prestam serviços a CEG não oferecem treina-

mento a esses trabalhadores. 

Além disto, o estado de conservação das

redes subterrâneas de distribuição, utilizadas

pelos serviços urbanitários, pode estar compro-

metendo as condições de segurança dos traba-

lhadores e da população em geral.

Em entrevista realizada no Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Rio

de Janeiro, foi observado por um de seus diri-

gentes, que trabalhou muitos anos na CEG (se-

tor de distribuição de gás)  que parte da rede de

gás da cidade do Rio de Janeiro é muito antiga

e que apesar de se encontrar praticamente

destruída continua sendo usada no transporte e

distribuição do gás. Esses trechos são encon-

trados nas áreas mais antigas do centro da ci-

dade e bairros tradicionais. Os riscos de vaza-

mentos nessas áreas é grande. Como tais tu-

bulações convergem para galerias utilizadas

pelos serviços de energia elétrica (Light) e de

água e esgoto (CEDAE), podem inclusive gerar

explosões como aquelas já noticiadas pelo O

Globo no ano de 2000, onde tampas de buei-

ros, com 130 Kg, foram arremessadas  à dis-

tância, fatos ocorridos em Botafogo (17/05) e

Centro (15/08 e 29/12), atingindo e danificando

automóveis. Nesses acidentes constatou-se

curto circuito da rede elétrica, gerando faísca

em ambiente com alta concentração de gás,

devido a vazamentos nos dutos.
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Esses acidentes não são motivo de notifica-

ção ao INSS, por não envolver os trabalhado-

res urbanitários, e com isso não entra nas esta-

tísticas oficiais ou são considerados como da-

dos apropriáveis para melhorias das condições

de trabalho pelas concessionárias.   

Visando superar essa limitação tanto do

INSS quanto da Secretaria de Segurança e

Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego (-

SSST/MTE), os eletricitários criaram o Grupo

de Intercâmbio e Difusão de Informações sobre

Engenharia de Segurança e Medicina do Tr a b a-

lho (GRIDIS).  Segundo o GRIDIS em 1997 em

um universo de 52452 eletricitários de 23 em-

presas, foram registrados 2043 acidentes, dos

quais nove foram fatais (Proteção, maio/98).

Considera-se como eletricitário a categoria pro-

fissional que atua com serviços em rede de alta

potência, entre a geração, a transmissão e/ou

distribuição de energia elétrica. 

Um outro estudo realizado pelo GRIDIS, no

ano de 97, em 54 empresas mostrou que a ex-

posição à energia elétrica, não é o acidente

mais frequente entre os eletricitários. As princi-

pais causas de acidentes, segundo o estudo,

são impactos sofridos pelo trabalhador e  queda

com diferença de nível. A exposição à energia

elétrica foi a sexta causa de acidente em 1996.

Os acidentes, devido a essas causas, ocorrem

com maior frequência na manutenção de redes,

máquinas e equipamentos (Proteção, maio/98). 

Como não existem informações de mesma

natureza para os outros serviços (gás e

água/esgoto), pode-se supor que essas cau-

sas mais frequentes também ocorram nestes

s e r v i ç o s .

Os riscos mais frequentes
encontrados nas

situações de trabalho

Serão apresentados a seguir, no Quadro 2,

e comentados os riscos mais frequentes encon-

trados nos serviços urbanitários, os prejuízos
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TABELA 4

Acidentes de trabalho por tipo de serviço
nos anos de 1997, 1998 e 1999 

Ano Serviço Típico Trajeto Doença Prof. Total

Brasil 347482 37213 36648 421343

Eletricidade 2797 564 366 3727

Gás 30 7 17 54

Água 2118 255 214 2587

Brasil 347738 36114 30489 414341

Eletricidade 2361 422 312 3095

Gás 22 5 20 47

Água 1988 287 145 2420

Brasil 319617 36716 22032 378365

Eletricidade 2087 389 128 2604

Gás 22 9 - 31

Água 1996 323 121 2440
Fonte : INSS

1997

1998

1999
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QUADRO 2
Os riscos mais frequentes encontrados por segmento da indústria de Energia Elé -

trica,seus efeitos na saúde dos trabalhadores e as medidas pr eventivas
Grupo de risco

Físicos

Químicos

Biológicos

Ergonômicos

Acidentes

Risco

Ruídos

Radiações

Calor

Frio

Umidade

Iluminação

Gases

Vapores

Líquidos

Sólidos

(poeiras)

Microrganismo

Macrorganismo

Posturas

forçadas

Esforço físico

Atenção e vigilância

Impactos

sofridos

Quedas

Incêndios

Choque elétrico

Explosões

Efeitos na saúde

Surdez, nervosismo

Cânceres, cataratas,

Doenças neurológicas

Desidratação, fadiga,

queimaduras

Gripes, resfriados

Gripes, resfriados

Problemas de visão,

dores de cabeça

Intoxicações,

irritações,asfixias

Doenças pulmonares,

câncer de pulmão

Dermatozes, queimaduras

Doenças pulmonares,

câncer de pulmão

Dermatozes, gripes,

hepatite

Picadas, morte por envene-

namento,  dengue, doen-

ças infectocontagiosas

Deformidades na

coluna, dores lombares

Fadiga

Estresse, medo, angústia

Ferimentos,

fraturas, contusões

Morte, fraturas,

ferimentos, contusões

Morte, queimaduras,

ferimentos

Morte, queimaduras,

amputações

Morte, ferimentos,

fraturas, queimaduras

Medidas preventivas

Protetor auricular, isolamento acústico

e pausas na jornada

Máscaras, óculos, roupas de proteção

Roupas de proteção, pausas e ventilação

Roupas de proteção

Roupas de proteção, botas impermeáveis

Iluminação complementar ou barreiras e

anteparos p/ofuscamento

Máscaras, respiradores, sistemas de

exaustão/ventilação local

Máscaras, respiradores, sistemas de exaus-

tão/ventilação local

Máscaras, luvas impermeáveis, óculos

Máscaras, respiradores, sistemas de

exaustão/ventilação local  

Roupas de proteção e botas

Roupas de proteção, botas, máscaras   

Pausas na jornada, aplicação de ergonomia nos

postos de trabalho com melhor disposição do

arranjo físico e adequação dos

equipamentos e ferramentas

Pausas na jornada, adequação dos equipamen-

tos e ferramentas, adoção de métodos de traba-

lho mais compatíveis c/ trabalhador

Pausas na jornada, treinamento em segurança  

Capacetes, sinalização de segurança,

isolamento das áreas de trabalho

Dispositivos de proteção contra quedas

de diferença de nível, cintos de segurança

adequados, andaimes, treinamento

no manuseio dos equipamentos

de segurança

Roupas de proteção, protetores faciais,

máscaras, botas, capacetes, luvas.

Roupas de proteção, luvas de borracha,

calçados c/ sola de borracha

Roupas de proteção, protetores faciais,

máscaras, botas, capacetes, luvas.



por eles gerados ao trabalhador na forma de

acidentes e/ou doenças e as medidas que po-

derão ser adotadas para prevenir os acidentes

e/ou proteger o trabalhador.

As atividades nas redes de distribuição de

água/esgoto, gás e eletricidade são as que tem

merecido mais atenção em função dos diversos

riscos aos quais estão submetidos os trabalha-

dores das empresas concessionárias e emprei-

teiras, e a população de um modo geral. Ta i s

redes encontram-se nos subsolos dos períme-

tros urbanos, em áreas populosas ou de grande

circulação de pessoas e veículos de um modo

geral. Existem riscos de acidentes fatais, como

a presença de gases tóxicos capazes de gerar

explosões, incêndios e envenenamentos em

ambientes confinados. 

Poderão ser identificados, em uma investiga-

ção de uma situação estudada, outros agentes

de risco, que por serem específicos não serão

aqui abordados. Assim sendo, recomendamos a

leitura de outros  fascículos da série Cadernos

de Saúde do Trabalhador do Inst/CUT(nº 1, 2, 3

e 4) com o intuito de complementar este manual.

Riscos físicos

- Ruídos provenientes de equipamentos e

nas operações de escavação em vias públicas

para instalação ou manutenção de linhas sub-

terrâneas. Ainda, em efeitos sonoros da movi-

mentação de ar e água capazes de promover

níveis pressão sonora prejudiciais à saúde. 

- Radiações ionizantes ou não ionizantes pro-

veniente de equipamentos. Podem ser encontra-

das microondas, raios X, ultravioletas e infraver-

melhas.  Aradiação por microondas são encon-

tradas nas antenas de transmissão; os raios X

em equipamentos que utilizem dispositivos para

emissão de feixes de eletrons sobre algum ante-

paro. As radições ultravioletas e infravermelhas

são encontradas nos processos de solda elétrica,

muito frequente em atividades de manutenção. 

- As variáveis térmicas calor, frio, umidade e

ventos estão presentes nos trabalhos de insta-

lação e manutenção de linhas e de equipamen-

tos, realizados ao tempo, em diferentes esta-

ções climáticas do ano e condições do tempo

(chuva e sol). 

- A insuficiência e o excesso de luz são fre-

quentes em situações de manutenção e repa-

ros de linhas e de equipamentos em horários

diurnos e noturnos (casos de emergência) ao ar

livre ou em ambientes confinados.

Riscos químicos

- Há presença de gases derivados da mistura

de hidrocarbonetos saturados (hidrogênio, aceti-

leno, metano e etileno e do monóxido de carbo-

no), juntamente com vapores de óleos (isolantes

aquecidos de equipamentos elétricos ou orgâni-

cos, sobretudo nas redes de coleta de esgotos)

com componentes deformados. Nos ambientes

confinados (câmaras subterrâneas), onde exis-

tam redes de águas (pluviais) água/esgoto e gás,

podem ocorrer infiltrações e vazamentos, resul-

tando em atmosferas saturadas por outros gases

e particulados. Nelas (câmaras subterrâneas)

são realizadas soldagem com exposição dos tra-

balhadores também a fumos metálicos. 

Riscos biológicos

- Além dos microorganismos (bactérias, vírus,

ácaros etc.) presentes nas câmaras subterrâneas

que também servem as outras redes de serviço (-

água, esgoto e gás), o trabalhador também pode

ficar em contacto com insetos transmissores de

doenças e animais peçonhentos, tantos nos am-

bientes confinados como nos abertos. 

Riscos ergonômicos

- Os trabalhos a céu aberto, principalmente

sobre escadas, e o confinado geram situações
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de constrangimento (desconforto) ao trabalha-

dor, devido as posturas que ele tem que adotar,

face as limitações dos postos de trabalho e dos

métodos de trabalho adotados. O manuseio

das ferramentas e do equipamentos  manuais,

frequentemente pesados e força física imprimi-

da na realização de muitas operações, em con-

junto com as posturas forçadas levam o traba-

lhador a realizar um esforço físico intenso, du-

rante muitas horas diárias, podendo levar a si-

tuações de fadiga.

- Trabalhadores que se acidentaram por

choque elétrico, apesar de não apresentarem

dano físico aparente tiveram distúrbios nervo-

sos e mesmo psicológicos (segundo W. Ford-

ham Cooper apud FNTIU et alii, 1982). Muitos

trabalhadores podem estar realizando ativida-

des com sentimento de medo ou de repulsa em

relação ao choque elétrico e a queda em dife-

rença de nível. Isto faz com que os trabalhos

em condições de risco sejam realizados com in-

tensa vigilância e muita atenção, gerando as-

sim um grande desgaste mental (estresse). 

Riscos de acidentes

- Os riscos de acidentes são, sem dúvida,

aqueles considerados como os mais graves por

levarem os trabalhadores a morte ou a sofre-

rem lesões incapacitantes e/ou irreversíveis

(mutilações). Em função da gravidade do risco

de choque elétrico os eletricitários passaram a

ter reconhecido o direito de receberem o adicio-

nal de periculosidade a partir da década de 80. 

- Os impactos sofridos pelas pessoas, devi-

do a queda  ou choque mecânico de objetos é a

principal causa de acidente, conforme já foi

mencionado anteriormente, é um tipo de risco

encontrado nas atividades de instalação e ma-

nutenção de linhas e equipamentos. Em pes-

quisa realizada por (Costella, 1998) com dados

de 1996 e 1997 na construção civil do Rio

Grande do Sul os impactos sofridos pelas pes-

soas respondeu por 31,7% do total, vindo em

segundo lugar com 19,0 % as quedas com dife-

rença de nível, dados que confirmam o estudo

realizado pelo GRIDIS em 1997.

- Incêndios são provenientes de curto circui-

to em instalações elétricas ou equipamentos, e

pela combustão de gases gerada expontanea-

mente em ambientes confinados ou por cente-

lhamento.

- O choque elétrico embora não seja a prin-

cipal causa de acidente, de acordo com a esta-

tística do GRIDIS (Proteção, 1998), é um dos

riscos mais graves. O choque ocorre devido ao

contato da pessoa com um condutor nu energi-

zado ou falhas na isolação elétrica(FNTIU et

alii, 1982). “... o nosso produto não tem cor ou

cheiro” (A nt onio Carlos dos Reis (Salim) do

S T I E E S P / C G T, 2000) . A eletricidade é um dos

agentes de risco com o maior poder de causar

danos porque a sua presença não pode ser

percebida à distância pelos sentidos (tato, audi-

ção, olfato, visão) (Proteção, 1999). Existem

queimaduras  resultantes da ação da corrente

elétrica no revestimento cutâneo do organismo.

Esta lesão pode ser encontrada nos três servi-

ços. Os processos de solda a alta frequência

também produzem queimaduras, quando são

usadas correntes de 300 Htz a 500 Htz. A e l e t r i-

cidade pode produzir diversas formas de quei-

maduras, classificadas em : queimaduras por

contato; queimaduras por arco voltaico; quei-

maduras por radiação e queimaduras por vapor

(FNTIU et alii, 1982).

- Explosões em equipamentos e câmaras

subterrâneas podem ocorrer quando da pre-

sença de uma mistura gasosa inflamável que

poderá dar início a uma cadeia de reações que

resultam em detonações e explosões. As explo-

sões resultam de condições anormais de fun-

cionamento (falhas da isolação elétrica; sobre-

cargas no sistema; falhas de projeto no dimen-

sionamento do sistema), para as quais os pro-

cedimentos usuais são insuficientes. 
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Procedimentos de segurança
para  as atividades de riscos

Os serviços de manutenção e reparos,

substituição e instalações de novas redes são

hoje  realizados por empreiteiras. Cabe aos

funcionários das concessionárias supervisio-

nar se tais serviços estão sendo realizados de

acordo com as normas e os procedimentos

pré-estabelecidos por elas. Segundo funcioná-

rios entrevistados, de diversos setores da

CEG, existem empreiteiras realizando serviços

na rede sem a presença de representantes da

concessionária. É de se supor que esta prática

também ocorra em outros serviços. A s s i m ,

preocupada com a segurança a CEG está ela-

borando diversos procedimentos de seguran-

ça,  a serem usados nas atividades de risco,

relacionados com : trabalho em espaço confi-

nado; bloqueio de redes; interligação de redes

de baixa, média e alta pressão; purgação; cor-

te de rede; substituição de acessórios de rede;

soldagem em carga por tipo de material; fura-

ção de duto; trabalho em cabines de medido-

res e procedimentos de apoio. Esta deve ser

também uma obrigação das outras concessio-

nárias dos demais serviços. 

O DIREITO DE RECUSA E A 
NÃO DELEGAÇÃO DO PODER 

Como foi visto anteriormente, os trabalha-

dores estão submetidos, no seu trabalho coti-

diano, a determinados fatores de risco oriundos

dos processos de trabalho e das formas de or-

ganização do trabalho adotados pelas empre-

sas. 

A prevenção e controle dos fatores de risco

dependem de melhoria nas condições de traba-

lho. Para que isto ocorra, será fundamental a

organização e participação efetiva dos traba-

lhadores nos ambientes de trabalho e nos fó-

runs que definam as estratégias de prevenção

e controle dos fatores de risco, além, é claro, de

outras medidas a serem tomadas em outros ní-

veis de atuação da sociedade.

A organização dos trabalhadores nos locais

de trabalho requer, dentre outras condições, o

conhecimento de seus direitos legais (trabalhis-

ta, previdenciário, penal etc.) e de práticas já

consagradas e bem sucedidas, adotadas por

movimentos de trabalhadores, que a história

nos revela.

Ainda hoje a grande maioria dos trabalhado-

res brasileiros desconhece as leis de seu país, e

com isso deixa de reivindicar os seus direitos,

só lhes sendo informado seus deveres pelos

empregadores. O direito de recusa ao trabalho,

por exemplo, previsto na NR09 – Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), das

Normas Regulamentadoras de Segurança e

Medicina do Trabalho, constante no capítulo V

da Consolidação das Leis do Trabalho, não é

praticamente aplicado no Brasil. Esse direito ga-

rante ao trabalhador paralisar suas atividades,

sem abandonar o seu local de trabalho, sempre

que existirem situações de grave e iminente ris-

co para a sua saúde, isto é, passíveis de produ-

zirem de imediato infortúnios do trabalho (aci-

dentes e doenças). Estas situações, como

foram mostrados, estão presentes nos serviços

dos urbanitários, face as condições precárias

nas quais são frequentemente realizados.

Quanto as práticas, vale lembrar aquelas

adotadas pelo MOI que tinha como uma de

suas premissas a não delegação de poder aos

técnicos das empresas (engenheiros de segu-

rança, técnicos de segurança, médicos do tra-

balho etc.) para decidirem sobre quais medidas

preventivas e de controle dos fatores de risco

devam ser adotadas. Tal decisão se justificava

por entenderem que esses profissionais são

empregados das empresas ou contratados por

elas, portanto ao possuírem qualquer tipo de

vínculo com as mesmas, defenderiam prioritá-

riamente os interesses daquelas, colocando a
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saúde do trabalhador em segundo plano. Para

eles como os principais interessados pela saú-

de eram eles próprios, entendiam que não de-

veriam delegar a ninguém algo que era de seu

interesse imediato.

Finalizando, observamos que ainda há mui-

to para se fazer neste país para garantir a segu-

rança e preservar a saúde do trabalhador. Será

através de uma atuação preventiva que ocorre-

rão melhorias das condições de trabalho e re-

dução dos elevados índices de acidentes de

trabalho e doenças, registrados pelas estatísti-

cas oficiais e particulares todo ano.

Entendemos que medidas de caráter eco-

nômico e tecnológico sejam necessárias para

mudarmos esse quadro, porém acreditamos

que elas não sejam suficientes para tanto. Pois,

a adoção de medidas preventivas eficazes não

depende apenas de problemas técnicos, mas

também de problemas de poder e de capacida-

de reivindicatória dos trabalhadores (Laurell,

1981). Uma solução técnica para um problema

só será implantada caso haja interesse de

quem detenha o poder político e/ou econômico

da situação. Vemos na negociação um  cami-

nho apropriado para resolver os conflitos gera-

dos nas relações entre saúde e trabalho, permi-

tindo aos atores envolvidos tomadas decisões

mais sensatas, que garantam  a proteção do

trabalhador e a preservação da sua saúde de

forma mais eficaz e em um horizonte de tempo

mais curto.
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