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Bom Dia e Bem Vindos!!!

Segurança em
Sistema Coletor de Esgoto 



Apresentação



Apresentação



O que você pretende levar desse curso? 

O que você pretende levar desse curso?  



Capacitar os empregados da Diretoria Metropolitana 

a realizarem, de forma segura e preventiva, as 

atividades que envolvam operações de máquinas e 

acessórios utilizadas nos serviços de desobstrução 

em sistema coletor de esgotos, visando minimizar 

os riscos de incidentes e doenças do trabalho e, 

consequentemente, os acidentes.

Objetivo



Conte o número de Atos e Condições Inseguras 



Norma Regulamentadora Nº 12 - Máquinas e Equipamentos

Mas o qual a diferença entre máquina e 
equipamento?

Norma Regulamentadora Nº 12 - Máquinas e 
Equipamentos



Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?

Podemos dizer que a história da engenharia sanitária se iniciou há 

mais de 3.000 anos a.C., data de sítios arqueológicos onde foram 

encontrados sinais de cidades com ruas drenadas e pavimentadas e 

banheiros nas residências com esgoto canalizado.

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo 
homem?



De fato, cidades como Kahum no 

Egito (2100-1700 a.C.), mantinham 

sistemas de drenagem de águas 

superficiais, e outras, como Knossos

em Creta (1000 a.C.), tinham até 

sistemas e esgoto e instalações 

hidro-sanitárias. Mas naquela época 

essas instalações quando não eram 

feitas por necessidades impostas 

pela natureza o eram por 

religiosidade. Manter-se limpo era 

uma maneira de agradar aos deuses 

e não ser castigado com doenças.

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo 

homem?

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo 
homem?



Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?

Somente a partir de 500 a.C. é que as doenças 

começaram a ser relacionadas com as 

condições ambientais e deixaram de ser um 

castigo dos deuses. Nessa época Empédocles 

de Agrigenco, um político, filósofo, médico, 

místico e poeta grego nascido no sul da Sicília, 

realizou obras de drenagem nas águas de dois 

rios em Selenute, Sicília, para combater uma 

epidemia de malária, sendo pois, a primeira 

obra de engenharia sanitária (ainda que não 

existisse este termo) da história por possuir fins 

realmente sanitários. Mais tarde, o famoso 

ensaio médico de Hipócrates, “Ares, Águas e 

Lugares” (“Aeron, Hidron, Topon”), foi o primeiro 

trabalho a estabelecer as relações causais entre 

o ambiente e as doenças.

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?

http://www.infoescola.com/doencas/malaria/


Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?

Mas foi só na década de 1840 que as medidas de 

drenagem, limpezas de casas e ruas e suprimento de água 

passaram a ser encaradas como atividades da engenharia 

civil e não da área médica.

Depois de um imenso retrocesso durante a Idade Média 

que limitou as obras de drenagem e abastecimento hídrico 

aos mosteiros, da invenção da “bacia sanitária com 

descarga hídrica” em 1778 e sua disseminação que levou 

à adoção de Sistemas Unitários de Esgotos (galerias para 

drenagem conjunta de água da chuva e esgoto doméstico) 

para drenar a imensa quantidade de efluentes que agora 

eram gerados pelas residências, e da epidemia de cólera 

em 1831/32, é que cidades como Londres, Paris, Amsterdã 

e Hamburgo iniciaram a construção de seus sistemas 

unitários de esgotos já no final do século XIX.

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?



Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?
Entretanto, o sistema não funcionava para lugares com índices pluviométricos altos, como os países de 

terceiro mundo situados na faixa do Equador incluindo o Brasil, pois seria necessária a construção de canais 

enormes que custariam caro demais.

O problema é que os países que possuíam esses sistemas como medida para evitar o surgimento de 

doenças não estavam dispostos a arriscar uma epidemia que poderia ser trazida pelos marujos dos países 

subdesenvolvidos e sem sistemas de drenagem. Assim, o intercâmbio comercial poderia ser prejudicado. 

Para evitar que isso acontecesse com o Brasil, D. Pedro II contratou os ingleses para resolver os problemas 

sanitários de São Paulo e Rio de Janeiro. Para resolver o problema os engenheiros construíram um sistema 

que recolhia além dos efluentes domésticos apenas as águas pluviais provenientes de telhados, pátios e 

outras áreas pavimentadas interiores reduzindo os custos do projeto. Estava criado o Sistema Separador 

Parcial.

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?



Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?
Mas o último passo nessa fase da história da engenharia sanitária foi a criação do Sistema Separador 

Absoluto em 1879 pelo engenheiro George Warning, que o implantou na cidade de Memphis 

(Tennessee, EUA). O sistema, caracterizado pela utilização de uma rede coletora exclusiva para a 

água da chuva e outra exclusiva para efluentes domésticos, passou a ser adotado no mundo todo. No 

Brasil, a obrigatoriedade do uso desse sistema a partir de 1912 deve-se a Francisco Saturnino 

Rodrigues de Brito, considerado o patrono da engenharia sanitária no Brasil.

Quando surgiu a utilização de esgoto pelo homem?



Vamos pensar em alguns acidentes já ocorridos 
na SABESP e investigar...

Ao realizar serviço de DC em via pública 

com equipamento de hidro jateamento 

de alta pressão Sewer Jet (Caminhão), 

ao colocar/ direcionar a mangueira para 

o PV e coletor de esgoto, pediu para 

ligar o equipamento. Com a 

pressurização do sistema, ocorreu o 

rompimento (furo) na mangueira e o jato 

de água com pressão de, 

aproximadamente entre 80 e 100 BAR, 

atingiu o rosto da pessoa (nariz, olhos e 

testa), causando escoriações, contusão 

e queda da pessoa com perda 

momentânea da consciência. Fo 

solicitado o resgate do Corpo de 

Bombeiros, que encaminhou ao hospital.



Vamos pensar em alguns acidentes já ocorridos 
na SABESP e investigar...



Agora veremos alguns riscos no trabalho...

Análise Preliminar de Risco - APR



Análise Preliminar de Risco - APR



Análise Preliminar de Risco - APR



• Todos os empregados, aprendizes, estagiários e 

prestadores de serviços devem conhecer os 

perigos e riscos de suas atividades e utilizar todas 

as medidas de controle disponíveis, de modo a 

garantir condições adequadas de segurança e 

saúde do trabalho.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E ANÁLISE 

DE RISCOS

Análise Preliminar de Risco - APR



• Quando necessária a entrada no PV (espaço 

confinado e altura), é obrigatório preencher antes a 

PET (Permissão de Entrada e Trabalho).

• Importante: lembrar sempre de fazer o levantamento 

de interferências junto às concessionárias (AES 

Eletropaulo, COMGÁS, Telefônica e outras).

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E ANÁLISE 

DE RISCOS

Análise Preliminar de Risco - APR



Na APR devem ser considerados os riscos:

• Ambientais, ergonômicos e de incidentes do trabalho. 

• Relevantes de origem externa ao local de trabalho;

• Riscos relevantes que as atividades podem causar na 
vizinhança;

RISCOS

Importante 
Observar as questões relativas ao comportamento, 

capacidade e outros fatores humanos.

Análise Preliminar de Risco - APR



• Sinalização de segurança, alertas e controles 

administrativos (redução do número de 

empregados expostos, redução do tempo de 

exposição, exames médicos, treinamento);

• Equipamento de Proteção Individual - EPI, como 

última alternativa de controle.

MEDIDAS DE CONTROLE

Análise Preliminar de Risco - APR



• Esteja atento! Ao identificar nova situação de perigo 

ou risco durante a execução de suas atividades, 

comunique-a ao seu superior, para registro na sua 

APR;

• Faça suas propostas de melhoria das condições do 

ambiente de trabalho ou no processo de trabalho;

• Siga as orientações de Segurança e Saúde do 

Trabalho, contidas nos Procedimentos Empresariais;

Você também pode contribuir:

Análise Preliminar de Risco - APR



• Elimine condições de perigo ou risco. Desta forma 

você estará contribuindo para evitar a ocorrência 

de incidentes;

• Colabore com as ações da CIPA;

• Qualquer dúvida quanto à elaboração de uma 

APR, converse com sua chefia imediata.

Você também pode contribuir:

Análise Preliminar de Risco - APR



Alto risco 

Risco presente

Controle do risco, 

Risco ainda presente

Eliminação/ controle do 

risco, 

Risco isolado

Risco / Perigo

Controle do Risco

Eliminação do Risco / Perigo

Análise Preliminar de Risco - APR



• Para qualquer atividade não rotineira, o 

formulário da APR deve ser preenchido no 

próprio local do serviço.

• A APR deve ser elaborada pelos empregados 

e chefia, envolvidos na atividade, com 

assessoria do Sesmt quando necessário.

Atenção

Análise Preliminar de Risco - APR



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



• A utilização dos EPIs pelos empregados 

contribui para:

❖neutralizar a ação de agentes insalubres e  perigosas;

❖atenuar ou reduzir a gravidade das lesões e em caso 

de eventuais acidentes e doenças do trabalho.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



Tirar peso do chão e transportar inadequadamente causam 

um grande número de lesões e acidentes do trabalho.

A maioria destas lesões afeta a coluna vertebral e causa 

outros males.

Importante

A forma correta de levantamento e remoção de peso 

manualmente deve seguir esta sequência: 

Levantamento e Movimentação Manual de Cargas



Usar o esforço das pernas deixando-as 

com abertura  nos ombros.

Estender os braços e manter coluna 

ereta, colocando força nas pernas.

Centralizar a carga

Mantê-la próxima ao corpo.

Levantamento e Movimentação Manual de Cargas



Norma Regulamentadora - NR12



NR12 - Objetivo

• Garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores 

e estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho na utilização de 

máquinas e equipamentos.

• Medidas de proteção para o trabalho em máquinas e 

equipamentos, capazes de garantir a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores, e medidas 

apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência

envolvidas direta ou indiretamente no trabalho.



São consideradas medidas de proteção, a ser 

adotadas nessa ordem de prioridade:

1. medidas de proteção coletiva;

2. medidas administrativas ou de organização do 

trabalho; 

3. medidas de proteção individual.

NR12 – Medidas de Proteção



NR12 – Capacitação

• A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em 

máquinas e equipamentos devem ser realizadas por 

trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou 

autorizados para este fim.

• Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, 

inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos 

devem receber capacitação providenciada pelo empregador e 

compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão 

expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, 

para a prevenção de acidentes e doenças.



Flexi Cleaner

Chassis com 04 rodas

Pinça

Chave reversora

Cabo 

elétrico

Alavanca do Mandril

Jogo de correias 

e protetor

Motor elétrico de 100V ou 

220V Redutor do motor

Alça para carregar 

e descarregar



Sinalização e posicionamento

Sinalização na via pública e 
posicionamento do veículo.

Sempre que possível posicionar o 

equipamento o mais próximo do PV.

Flexi Cleaner - Sinalização

Nenhum trabalho pode ser iniciado sem que o 

local esteja devidamente sinalizado e isolado.



Flexi Cleaner – Inspeção e preparação

• Preparar e examinar as condições: veículo, 

implementos, ferramentas, acessórios e 

material de segurança.

• Observar as condições dos acessórios e o 

tipo adequado para o serviço a ser  

executado.



Nota

É sempre conveniente levar os acessórios
para sinalização noturna, existem equipes que

trabalham em horários diferenciados.

Flexi Cleaner – Inspeção e preparação



Vistoria do coletor

Avaliação visual: verificar o Poço de Visita a 

“montante (entrada) ” e “jusante (saída)”. 

Flexi Cleaner – Inspeção e preparação



Finalização do serviço

Ao término da jornada de trabalho, retornar para 
unidade, fazer inspeção, manutenção   e    
limpeza necessárias na máquina, garantindo  
assim o seu bom funcionamento e segurança nas 
atividades futuras.

Flexi Cleaner



Flexi Cleaner

Lavagem do local  após desobstrução



Flexi Cleaner - Riscos na operação

• Riscos Ergonômicos: esforço físico, 

movimentação e operação do equipamento, 

postura Inadequada.

• Riscos Biológicos: vírus, bactéria, protozoário, 

fungo, parasita e bacilo proveniente do esgoto.

• Riscos Físicos: ruído, umidade e exposição 

solar.



• Riscos Acidentes: Atropelamento, queda, batida 

contra, prensagem dos membros inferiores e 

superiores (mãos, pés), partes moveis dos 

equipamentos (polias, correias e cabos helicoidais), 

choque elétrico, ataque de cães, animais 

sinantrópicos (rato, barata, escorpião, aranha, etc).

Flexi Cleaner - Riscos na operação



Flexi Cleaner – Regras Básicas 

Sinalização

• Estacione o veiculo de forma adequada, sinalize a via 
pública e local da operação (cones, fita zebrada e grade de 
proteção).

Utilização dos Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI

• Capacete, calçados com componentes metálicos, bota de 
PVC, creme para proteção biológica, protetor solar, luvas 
nitrílicas ou PVC, óculos de proteção, uniformes com faixas 
refletivas.



Flexi Cleaner – Regras Básicas 

• Certifique-se com o morador, sobre a existência 

de cães no imóvel. E, se afirmativo, solicite que 

o mantenha preso.

• Atenção ao abrir e movimentar a tampa da 

Caixa de Inspeção ou tampão de Poço de Visita. 

Mantenha posicionamento adequado e fique 

atento ao risco de queda dos mesmos sobre os 

pés ou aprisionamento das mãos.



Flexi Cleaner – Regras Básicas 

• As partes móveis devem sempre estar 

protegidas, por apresentarem risco de 

acidente grave (polias e correias).

• As máquinas devem sempre passar por 

manutenção periódica e preventiva.



Flexi Cleaner



❖ Sewer Roder

❖ Hidrojateamento de alta pressão

❖ Mini-Jet

❖ Sewer Jet

❖ Equipamentos Combinados 

Desobstrução, limpeza e filmagem de 
sistema coletor de  esgoto



NOTA 

Sewer Jet - Utilização  

Somente profissional autorizado com 

capacitação, com treinamento de 

instrutor habilitado, pode operar: Sewer

Jet, Sewer Roder, Mini-Jet, Vac-on e 

Hidrojateamento de alta pressão.



A pressão de trabalho do equipamento não poderá 
ultrapassar as 1500 libras

Sewer Jet - Utilização  - Função dos 
componentes



Sewer Jet - Sinalização

Sinalização e posicionamento do veículo



Sewer Jet - Sinalização e posicionamento

• Sinalização na via pública e posicionamento do 

veículo.

Sempre que possível posicionar o equipamento o 

mais próximo do PV.



• Dados da ficha;

• Higiene;

• Combustíveis;

• Calço para 
estacionamento.

• EPI’s;

• EPC’s;

• Ferramentas;

• Acessórios.

Sewer Jet - Inspeção Diária 



Sewer Jet - Lavagem

Lavagem do local  após desobstrução



Sewer Jet - Riscos

• Nenhum trabalho pode ser iniciado sem que o local 

esteja devidamente sinalizado e isolado.



Sewer Jet - Riscos

• Nas partes móveis, ou seja, correias de 

transmissão.

Riscos de Acidentes

Correia de 

transmissão 

com 5 lados 

protegidos.



Sewer Jet - Riscos da Operação

• Os riscos são físicos, biológicos, ergonômicos,  
tais como acidentes em vias públicas, ruídos, 
vibração, calor, umidade e pressão anormal.

• Na abertura de PV/PI, o operador deve possuir a 
atenção redobrada devido a diversos acidentes 
com esta atividade. Entre eles, há queda de 
tampão sobre membros inferiores, prensamento 
de mãos, lesões de coluna, etc.



Sewer Jet - RISCOS

✓proliferação   de   microrganismos (bactérias, 
vírus, etc.)

✓contaminação acidental de alimentos.

✓contato  com  substâncias  químicas  e tóxicas.

Quando não observados os procedimentos adequados 

de higienização, guarda e conservação de EPI e 

uniformes, o usuário e as pessoas de seu convívio, 

inclusive os familiares, ficam expostos a riscos de:  



✓ Nunca use ar comprimido, gasolina, 

óleo diesel ou outros produtos 

químicos para a limpeza de sujidade 

do corpo.

✓ Somente utilize sabão ou pasta 

adequada para esta finalidade.

Higiene Pessoal

Sewer Jet - RISCOS



Sewer Jet - Riscos

A mangueira da Sewer Jet apresenta dois riscos de 
acidentes. São eles:

1. No acondicionamento da mangueira;

2. acionamento do jato com a mangueira livre, fora do 
esgoto e sem o varão direcionador, pois o risco 
principal de acidente na operação está no 
movimento volante do requinte (ponta metálica da 
mangueira).

Riscos de Acidentes



Sewer Jet - Principais Medidas de Controle:

• O operador deverá ser treinado e conhecer os 

riscos inerentes à atividade.

• O operador deverá utilizar os EPIs como: 

protetor auricular; capacete; luvas , botas com 

biqueira de aço e óculos de proteção.

• Manutenções preventivas e corretivas no 

equipamento.



• Para a atividade em vias públicas é obrigatória a 

correta sinalização. As condições do caminhão, 

como pneu, extintores, sinal luminoso e sonoro 

de ré entre outros devem estar em perfeito 

funcionamento.

• Utilizar o calço de estacionamento, 

obrigatoriamente.

Sewer Jet - Principais Medidas de Controle:



NOTA

A Sewer Roder pode ser operada somente por 

profissional autorizado com capacitação, 

devendo receber treinamento de instrutor ou 

orientador habilitado.

Sewer Roder - Utilização



Sewer Roder - Sinalização e posicionamento do veículo



Sewer Roder - Inspeção Diária 



Sewer Roder - Riscos

• Riscos Físicos: ruído, vibração, calor e umidade;

• Riscos Químicos: gases, vapores e fumaça;

• Riscos Biológicos: contato com esgoto (vírus, 

bactérias, fungos, parasitas, protozoários e 

bacilos);

• Riscos Ergonômicos: esforço físico, posturas 

inadequadas e estresse.

• Riscos de acidente em vias públicas. 



Sewer Roder - Riscos



Sewer Roder – Riscos 

• Acidentes: riscos relacionados ao trânsito 

(atropelamentos e colisão), quedas, quebrar e 

enroscar a vareta.

• Animais sinantrópicos (aqueles que podem 

transmitir doenças ou agravos a saúde ao homem 

ou animais), tais como ratos, baratas e aranhas.



Sewer Roder – Riscos na Operação

• Utilize corretamente os dispositivos de sinalização como cones, 

cavaletes, placas de sinalização vertical e horizontal, sinalização 

noturna, cercados e fitas zebradas. Esta é uma regra de segurança.

• Observação: Em hipótese alguma, o trabalho deve ser iniciado sem 

que o local esteja devidamente sinalizado e isolado, com 

informações esclarecedoras que devem permanecer durante toda a 

realização do serviço. 

• Caso haja a necessidade de desviar o trânsito, solicitar esta 

intervenção às autoridades competentes.



Sewer Roder – Riscos na Operação

✓ As regras de operação devem ser seguidas conforme 

orientações do fabricante e treinamentos

✓ Garantir que os acessórios da máquina (boca de sino, tubo guia 

e mangote) e as abraçadeiras sejam utilizados em todas a 

execuções de desobstrução.

VARETAS

Durante a operação ou a manutenção da máquina para desobstrução 

de esgotos com varetas, deve-se obedecer as orientações:



Sewer Roder – Riscos na Operação

✓O operador deverá permanecer sempre na frente do 

painel de controle durante a operação e não  deixar o 

controle sem monitoramento.

✓Nunca usar cordas, cordões ou outros dispositivos 

para manter os controles operacionais na posição 

aberta durante a operação. 

✓Nunca colocar as mãos em partes móveis do 

equipamento.



Sewer Roder – Riscos na Operação 

✓Utilizar sempre ferramentas conforme determinação 

do fabricante para operação e manutenção.

✓Na operação, manter fechadas e presas as aberturas 

de acesso as partes internas/ móveis do 

equipamento.

✓Não operar a máquina quando houver ruídos 

excessivos e incomuns durante a operação.



Sewer Roder – Riscos na Operação

✓Manter travadas as aberturas de acesso quando na 

execução de manutenção (ajuste/ reparo).

✓Utilizar roupas apropriadas para evitar acidentes, sendo 

proibida a utilização de adornos (relógio, pulseira, 

pulseira, brinco, correntes, etc.)

✓Antes de executar os serviços de manutenção, assegurar 

que os sistemas de acionamento do equipamento (carretel 

de varetas, polias e correntes, polias, etc.) estejam 

bloqueados e/ou preso.



Sewer Roder – Riscos na Operação

✓Desligar totalmente o equipamento antes da realização de 

qualquer tipo de manutenção (ajuste/reparo).

✓Todos componentes operacionais devem ser mantidos em 

conformidade com os procedimentos e a frequência de 

manutenção recomendados pelo fabricante. 

✓Aplicar sempre o plano de manutenção corretiva e 

preventiva.



Sewer Roder – Riscos na Operação



Sewer Roder – Riscos na Operação

✓ Utilize ferramentas apropriadas para abertura/fechamento das tampas 

do PV. 

✓ Adote uma postura correta para preservar sua coluna.

✓ Tome cuidado com o risco de queda nos pés, bem como o 

aprisionamento das mãos no mesmo.

✓ A execução do serviço de desobstrução deve ser iniciada do PV vazio. 

Se e necessário fazer pelo PV cheio, a atenção e os cuidados deverão 

ser redobrados.  

POÇO DE VISITA - PV



Sewer Roder – Riscos na Operação

✓Garantir que o veículo esteja estacionado, com as 

rodas calçadas e posicionado adequadamente, 

com a via pública devidamente sinalizada.

✓Definir espaço suficiente para a operação segura 

do equipamento e para circulação de transeuntes. 

VEÍCULO



Sewer Roder – Riscos na Operação

TRABALHO NOTURNO

✓ Para o execução de atividade durante a noite é 

necessário:

❖Seguir todas as recomendações citadas 

anteriormente;

❖Implementar sinalizações luminosas;

❖O uso obrigatório do uniforme com faixas refletivas;

❖Utilizar equipamento de sinalização em vias 

públicas específicos para atividade noturna;

❖Redobrar a atenção.

. 



Sewer Roder - Medidas de Controle

✓ Se quebrar ou soltar a vareta dentro do coletor, recolher a 

mesma, remover do PV o tubo guia e o mangote;

✓ É importante retirar a chave do contato, para evitar o 

acionamento involuntário do motor;

✓ Mantenha uma distância segura durante operação,;

✓ Introduza a vareta no mangote e tubo guia no chão (via) e 

Conectar “pescador de vareta” e ajustar no sino;



Sewer Roder - Medidas de Controle

✓ É necessário dar distância de 3 a 4 metros de vareta entre o 

mangote e o tubo guia, para viabilizar adequadamente o 

operação;

.  

✓ Iniciar envio da vareta “bem lentamente e o excesso deve ser 

recolhido;

✓ Ao perceber que “pescou” o pedaço “quebrado/desengatado”, é 

preciso recolher a vareta lentamente;

✓ Caso haja quebra de vareta dentro do carretel, deve-se desligar 

o equipamento e retirar a chave do contato.



Sewer Roder - Riscos

• Utilize sempre os EPI necessários para o trabalho: 

capacete de segurança, uniformes de faixas refletivas, 

calçado de segurança, luva de PVC e/ou nitrílica, óculos 

de segurança para proteção contra respingos e/ou 

projeção de partículas de esgoto, bota de borracha e/ou 

PVC e protetor auricular, etc.

• O trabalho deve ser realizado somente por empregados 

autorizados, treinados e capacitados pela empresa.

Regras de Segurança



Sewer Roder - Riscos

✓ Fazer uso dos sistemas de proteção da máquina de vareta: boca de 

sino, tubo guia e mangote. 

✓ Nunca segurar com as mãos as varetas em giro, mesmo que esteja 

utilizando EPI.

✓ Siga as orientações da Norma Técnica (NTS) 209 da Sabesp.

✓ A entrada no Poço de Visita (PV) é uma ação que deve ser praticada 

seguindo rigorosamente todas as normas segurança de Entrada em 
Espaço Confinado, 

Regras de Segurança



Sewer Roder - Riscos



Mini-Jet - Utilização

✓Pode ser empregada em locais onde haja 

restrições viárias locais e/ou de espaço físico.



✓ A bomba deve trabalhar com a pressão e vazão 
definidas no manual de operação. 

✓Deve ser dotado de sistema de segurança contra 
excesso de pressão (válvula “alívio”).

✓Utilizar os bicos dimensionados conforme manual do 
equipamento 

Mini-Jet – Implementos e Acessórios



Mini-Jet - Sinalização

• Localizar a singularidade (PV, PI, TL ou CP) em que o 

trabalho será executado; 

• Considerar a sinalização do tráfego, velocidade, 

topografia do terreno, condições do tempo, horário, etc.

• Solicitar apoio do órgão responsável pelo trânsito, 

quando necessário;

• Sinalizar o local adequadamente, conforme as normas 

vigentes.



Mini-Jet – Preparo do local de trabalho

• O serviço de desobstrução com a Mini-Jet

inicia sempre do PV da jusante para a 

montante, com o posicionamento adequado 

da máquina.

• Colocar os calços de estacionamento nas rodas da 
máquina.



Mini-Jet – Execução do serviço

• Nunca ligar o motor se não tiver água no tanque;

• Na operação, deve-se trabalhar com a aceleração e 
pressão definidas no manual do equipamento;

• Deve-se tomar cuidado ao enrolar as espiras da 
mangueira, para que os roletes pressionadores 
exerçam pressão por igual em todas as fileiras



Mini-Jet – Riscos

• Ergonômico, biológico, ruído, risco de acidente via 

pública e risco de acidente na operação do 

equipamento. 

• Na abertura de PV/PI, o operador deve ter a 

atenção redobrada devido a diversos acidentes 

com esta atividade, como queda de tampão sobre 

membros inferiores, prensamento de mãos, lesões 

de coluna, etc. 



Mini-Jet – Riscos na operação



Mini-Jet – Riscos

• A equipe deverá estar atentar ao montar e manusear a 

sonda, para evitar risco de acidente com a rede elétrica, 

pessoas próximas, veículos, entre outros obstáculos; 

• Riscos de acidente nas mãos, pelo contato do operador 

com a mangueira em movimento; 

• Risco de acidente  com rompimento da mangueira devido 

a pressão, podendo atingir o empregado com jato de 

água de alta pressão. Por isso deve-se utilizar o guia para 

evitar danos na mangueira.  



• É obrigatório manter atualizado o plano de manutenções 
preventivas  e corretivas do equipamento e do veículo.

• O equipamento e o veículo devem ser inspecionados 

diariamente e as condições (mangueiras, carretel, 

comandos, lubrificação, pneu, extintores, sinal luminoso, 

sonoro de ré, entre outros) devem estar em perfeito 

funcionamento.

Mini-Jet - Principais Medidas de Controle 



Mini-Jet - Principais Medidas de Controle 

• O operador deverá ser treinado e conhecer os riscos inerentes à 

atividade;

• O operador deverá utilizar os EPIs como: protetor auricular; capacete; 

luvas , óculos, botas de PVC com cano longo; etc.

• É proibida  a utilização de adornos para realizar a atividade  como 

relógio, pulseiras, anéis, brincos, piercing, entre outros; 

• Manutenções preventivas e corretivas no equipamento. 

• As condições do caminhão, como pneu, extintores, sinal luminoso e 
sonoro de ré entre outros devem estar em perfeito funcionamento.



Mini-Jet
Principais Medidas de Controle 

• Para a atividade em vias públicas é obrigatória a correta sinalização.

• Utilizar o calço de estacionamento, obrigatoriamente.

• Redobrar a atenção, nas partes móveis do equipamento.

• Na operação de desenrolar e recolher a mangueira, deve-se utilizar o 

guia de mangueira, o qual é um acessório que diminui contato do 

operador com a mangueira e o risco de acidentes com as mãos.



Equipamentos Combinados - Utilização

❖ hidrojateamento de alta 
pressão.

• O equipamento combinado é a integração do sistema de 
sucção a vácuo e hidrojateamento, podendo conter sistema de 
filmagem para auxiliar no diagnóstico e inspeção da rede.  

• A operação é realizada com :

❖vácuo-aspiração de altíssima capacidade de arraste;



Equipamentos Combinados
Descarga do tanque 

• A descarga/ limpeza do tanque (reservatório), deve ser 

realizada de modo que o operador possa manter o menor 

contato possível com os resíduos diversos do esgoto, 

reduzindo o risco de contaminação e a entrada em espaço 

confinado (tanque).



✓ Estacione o caminhão o mais próximo

possível do PV;

✓ A posição do caminhão deve favorecer e facilitar

que o mangote alcance o PV;

✓ O motor do caminhão deve ficar ligado para o

funcionamento do sistema hidráulico.

Equipamentos Combinados - Sinalização

Faça a sinalização de acordo com o tráfego local



Equipamentos Combinados 
Inspeção Diária

✓ Diariamente, antes de iniciar a tarefa,
verifique o funcionamento do equipamento,
seus controles e partes móveis.

Nota:
❖ Opere o equipamento somente se ele estiver em

perfeitas condições de funcionamento;

❖ Dê atenção especial aos freios de trabalho e
estacionamento.



✓proliferação   de   microrganismos (bactérias, 
vírus, etc.)

✓contaminação acidental de alimentos.

✓contato  com  substâncias  químicas  e tóxicas.

Quando não observados os procedimentos adequados de 

higienização, guarda e conservação de EPI e uniformes, o 

usuário e as pessoas de seu convívio, inclusive os familiares, 

ficam expostos a riscos de:  

Equipamentos Combinados - Riscos



Equipamentos Combinados - Riscos

• Os riscos são físicos, biológicos, ergonômicos,  

tais como acidentes em vias públicas, ruídos, 

vibração, calor, umidade e pressão anormal.

• Na abertura de PV/PI, o operador deve possuir a 

atenção redobrada devido a diversos acidentes 

com esta atividade. Entre eles, há queda de 

tampão sobre membros inferiores, prensamento 
de mãos, lesões de coluna, etc.



Equipamentos Combinados- Riscos

• A pressão negativa, formada dentro do tanque de sucção

é feita por um motor estacionário, cujo risco de acidente

encontra-se no sistema de transmissão de força por eixo

e correia.



Equipamentos Combinados - Riscos

• Os acionamentos do sistema de sucção, para a aspiração de 

dejetos para dentro do tanque de sucção e do sistema de 

basculamento são realizados no painel de e acionamento, 

localizado na lateral traseira direita do veículo.



Equipamentos Combinados - Riscos

• O risco de acidente no basculamento do tanque 

de sucção está na queda do mesmo, causada 

por uma possível perda de pressão hidráulica 

do braço elevatório.

Nota: Nunca fique embaixo 

do tanque supenso em 

qualquer atividade. O pistão 

deve ser travado para 

realizar qualquer atividade 

em baixo do tanque.



Equipamentos Combinados - Riscos

• Na operação do equipamento, um dos maiores riscos é o 

biológico. Portanto deve atentar para o uso de todos os 

equipamentos de segurança apropriados para atividades 

em esgoto, como, capacete, protetor facial, bota, luvas, 

óculos, EPI impermeável, etc.

• ;



Equipamentos Combinados 
Medidas de Controle Adicionais

• Deve-se atentar para:

❖O uso obrigatório do calço de estacionamento 

do caminhão em aclive e declive, 

independente da inclinação.

❖A correta sinalização em vias públicas;.

❖Limpeza e Higienização das mãos e dos 

EPIs, lavando primeiro as luvas e em seguida 

as mãos; 



Equipamentos Combinados- Medidas de Controle

• O operador deverá ser treinado e conhecer os 

riscos inerentes à atividade.

• O operador deverá utilizar os EPIs como: 

protetor auricular; capacete; luvas , botas com 

biqueira de aço e óculos de proteção.

• Manutenções preventivas e corretivas no 

equipamento.



Equipamentos Combinados- Medidas de Controle

• Para a atividade em vias públicas é obrigatória a 

correta sinalização. As condições do caminhão, 

como pneu, extintores, sinal luminoso e sonoro 

de ré entre outros devem estar em perfeito 

funcionamento;

• Utilizar o calço de estacionamento, 
obrigatoriamente. 



Hidrojateamento - Riscos

• Riscos Físicos: ruído, vibração, umidade e alta pressão

• Riscos Químicos:  gases e vapores.

• Riscos Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos.

• Riscos Ergonômicos: esforço físico intenso, exigência de postura 

inadequada, trabalho em turno e noturno: stress  físico e psíquico (por 

trabalhar em vias públicas).

• Acidentes: atropelamento, queda, colisão, rompimento da mangueira,  

• Acidentes com animais sinantrópicos aqueles que podem transmitir doenças 

ou agravos à saúde ao homem ou outros animais, como ratos, baratas 

aranhas, etc. 



Hidrojateamento - Riscos

Mangueiras 

• Fique atento, pois as mangueiras podem romper ou escapar e 

ricochetear, quando pressurizadas;

• Verificar as condições da mangueira e do bico de desobstrução antes 

da operação.

• A mangueira deve ser introduzida na rede lentamente até alcançar o 

trecho obstruído. 

• A execução do serviço de desobstrução deve ser iniciada do PV 

vazio. Se necessário, fazer pelo PV cheio, a atenção e os cuidados 

deverão ser redobrados.



Hidrojateamento - Riscos

• A equipe deverá estar atentar ao montar e manusear a sonda, para 

evitar risco de acidente com a rede elétrica, pessoas próximas, 

veículos, entre outros obstáculos; 

• Riscos de acidente nas mãos, pelo contato do operador com a 

mangueira em movimento; 

• Risco de acidente  com rompimento da mangueira devido a 

pressão, podendo atingir o empregado com jato de água de alta 

pressão. Por isso deve-se utilizar o guia para evitar danos na 

mangueira.  



Hidrojateamento - Riscos

• TRABALHO NOTURNO: 

❖ Lembre-se de acionar as lâmpadas de sinalização do equipamento, 

quando o serviço for executado no período noturnos.

• VEÍCULO: 

❖ Estacione o veículo prevendo espaço suficiente para a 

movimentação em torno do PV e para a introdução e retirada da 

mangueira de desobstrução

❖ Lembre-se de calçar as rodas do caminhão.

Advertência



Hidrojateamento - Riscos

Advertência



Primeiros Socorros
Principais Objetivos: 

• Evitar sangramentos; 

• Evitar agravamento de possíveis lesões;

• Amenizar possível dor;

• Garantir o transporte adequado;

• Evitar parada cardiorrespiratória;

• Salvar uma vida.



Definições

❖Rapidez no agir, mas sem precipitação, mantendo a 
calma (com segurança e tranquilidade se conquista a 
confiança e a cooperação do acidentado);

❖Boa capacidade de improvisação;

❖Liderança para distribuir tarefas e dispersar 
aglomerações. 



Ações de primeiros socorros

✓Observar o nível de consciência. "Chame 

a vítima em voz alta, tocando-lhe a face 

ou balançando-lhe os ombros (03 vezes)"; 

✓Verificar se o paciente está respirando; 

✓Cuidado com a coluna cervical/pescoço. 



Ações de primeiros socorros

✓Desobstruir, se necessário, as vias aéreas 

superiores, boca e nariz, com a retirada de 

secreções e prótese dentária; 

✓Verificar se o coração bate regularmente (cerca de 

80 batimentos por minutos); 

✓ Identificar os ferimentos existentes, considerando 

principalmente os sangramentos. 



Itens necessários para os primeiros socorros

• 01 tesoura tipo Mayo (sem ponta) 
• 03 pares de luvas descartáveis (7.5) 
• 10 pacotes de gaze (10 unidades) 
• 01 esparadrapo de 4,5x2,5 (10 metros) 
• 03 ataduras de crepe, sem elástico (10cm) 
• 04 frascos de soro fisiológico a 0,9 % (100 ml) 
• 01 caixa de curativo pronto respirável, tipo 

“band-aid”,
• 01 frasco de 100 ml de antisséptico (Clorexidine); 
• Lista dos hospitais próximos ao local do serviço.



Parada respiratória

• Parada respiratória é o cessamento total da 
respiração. Pode ser constatada pela ausência 
de movimentos torácicos (inspiração e 
expiração) e coloração azulada dos lábios e 
extremidades das mãos e dos pés. Pode ser 
causados por gases venenosos, vapores 
químicos, afogamento, soterramento, choque 
elétrico, etc. 



Parada cardiorrespiratória

• Na parada cardiorrespiratória verificam-se ausência de 
respiração e pulsação, inconsciência, pele fria e pálida 
e lábios e unhas azuladas. Pode ser ocasionado 

por choque elétrico, afogamento, infarto ou 

reações alérgicas. 

• A pulsação pode ser verificada na região do 

pescoço (carótida) e nos punhos nas pessoas 

adultas e, em geral, no braço (artéria braquial) 

nos bebês. 



Parada respiratória

• Remover a vítima para local arejado; 

• Cuidado com a coluna cervical/pescoço;

Cuidados:



Parada respiratória

• Deitar a vítima de costas, sobre uma superfície dura e 
lisa, afrouxando as suas roupas; 

• Retirar da boca da vítima dentaduras, pontes, próteses, 
lama ou outros corpos estranhos que encontrar; 

Cuidados:



RCP

• Faça 30 compressões torácicas.

Pressione com ambas 

as mãos diretamente 

acima do esterno para 

fazer uma compressão, 

o que ajuda o 

batimento cardíaco. 

As compressões torácicas são mais críticas para corrigir os ritmos 

anormais de batimento cardíaco (fibrilação ventricular ou 

taquicardia ventricular sem pulso).



RCP

• Faça 30 compressões torácicas.

• Você deve 
pressionar numa 
profundidade de 
cerca de 5cm).



RCP

• Faça 30 compressões torácicas.

• Faça as compressões em um ritmo relativamente 
rápido. Alguns cursos de primeiros socorros 
recomendam que as compressões na contagem 
de aproximadamente 103 batidas por minuto.



Acidentes provocados pelo calor

• Remover a vítima para lugar fresco e arejado, 
colocando-a deitada. 

• Afrouxar as roupas. 

• Refrescar o corpo por meio de banho ou 
compressas frias. 

• Pode oferecer líquido. Não fornecer bebida 
alcoólica. 

Cuidados:



Desmaio ou mal súbito

• Deitar a pessoa de costas com a cabeça baixa. 

• Desapertar-lhe as roupas. 

• Manter em local arejado. 

• Reanimar a vítima chamando-a pelo nome. 

• Procurar socorro médico. 

Cuidados:



Contusão

• Repousar a parte contundida;

• Aplicar compressas frias (gelo) para 
diminuir a dor e o inchaço. 

Cuidados:

Contusão é a lesão causada pelo traumatismo 

ocorrido em qualquer região do corpo, sem 

rompimento de tecido cutâneo. 



Entorse

• Colocar bolsa de gelo ou compressas frias. 

• Imobilizar a articulação. 

• Procurar socorro médico. 

• Não massagear ou friccionar o local afetado. 

Cuidados:

Entorse é a lesão da articulação, 

causada por um movimento violento.



Ferimentos

• Limpar o ferimento com água. 

• Proteger os ferimentos com gaze ou pano limpo.

• Não tocar no ferimento com as mãos ou materiais sujos.

• Não retirar farpas, vidros ou partículas de metal do 
ferimento.

Cuidados:

Ferimento é a lesão da pele (rompimento do 

tecido cutâneo), causada por agente traumático, 

como faca, prego ou golpe forte.



Ferimentos

• Estancar a hemorragia, mantendo o membro 
atingido elevado, fazer compressão com auxílio 
de gaze ou pano limpo. 

• Procurar socorro médico para prevenir 
complicações; Lavar as mãos com água e sabão, 
antes e após fazer o curativo;

• Limpar o ferimento com água, removendo 
eventuais sujeiras como terra ou graxa;

• . 



Tipos de Ferimentos
Leves ou superficiais

• Passar um antisséptico adequado. 

• Proteger o ferimento com gaze ou pano limpo e 
esparadrapo. 

• Procurar socorro médico para prevenir 
complicações. 



Tipos de Ferimentos
Profundos, extensos e com hemorragia

• Estancar a hemorragia, mantendo o membro atingido 
elevado, fazer compressão com auxílio de gaze ou 
pano limpo, pressionar com firmeza a fim de impedir a 
saída do sangue;

• Se não houver controle da hemorragia, pressionar os 
pontos arteriais do membro afetado ou, se ainda 
persistir, aplicar torniquete conforme a descrição do 
item Hemorragia Interna;

Cuidados:



Tipos de Ferimentos
Profundos, extensos e com hemorragia

• Não lavar o ferimento (risco de aumento do 
sangramento ou outras complicações) 

• Manter a vítima em repouso;

• Encaminhar a hospital. 

Cuidados:



Tipos de Ferimentos

• Manter a vítima em repouso.

• Não colocar os órgãos afetados no lugar.

• Cobrir as vísceras (órgãos) com pano limpo e 
úmido em água ou soro fisiológico a 0,09%.

Cuidados:

Com exposição de órgãos internos 

(músculos, ossos, pulmões. Intestinos, etc)



Tipos de Ferimentos

• Observar os sinais vitais (pulso, batimentos 
cardíacos, respiração, etc.)

• Encaminhar a hospital.

Cuidados:

Com exposição de órgãos internos 

(músculos, ossos, pulmões. Intestinos, etc)



Hemorragias

• Colocar um pano limpo sobre o ferimento e pressionar 
com firmeza.

• Usar atadura, tira de pano ou outro recurso que tenha à 
mão para amarrar a compressa e mantê-la bem firme no 
local.

Cuidados:

Hemorragia é a perda de sangue, devido ao rompimento 

de um vaso sanguíneo (veia ou artéria). O sangramento 

intenso deve receber atendimento imediato, pois pode 

causar a morte.



Hemorragias

• Manter a vítima deitada; com elevação da área 
afetada, em caso de lesão de membros (pernas e 
braços), desde que não haja fratura.

• Procurar socorro médico imediato, Ao socorrer 
uma vítima com hemorragia, não esquecer de se 
proteger com um plástico ou luvas.

Cuidados:



Hemorragia Nasal (Epistaxe)

• Colocar o paciente sentado, com a cabeça voltada 
para frente e apertar-lhe as narinas durante 05 
minutos. 

• Caso o sangramento não pare, colocar uma 
compressa de gelo sobre o nariz. Evitar assoar o 
nariz. 

• Se a hemorragia continuar, procurar socorro médico.

Cuidados:



Fratura

• FECHADAS: quando a pele não é rompida pelo 
osso quebrado. 

• EXPOSTAS OU ABERTAS: quando o osso 
atravessa a pele e fica exposto. 

TIPOS DE FRATURAS:

Fratura é o rompimento total ou parcial de 

qualquer osso. 



Fratura

• Colocar a vítima em posição confortável.

• Se houver ferimento, colocar uma gaze, um lenço ou um pano 
limpo sobre o mesmo.

• Nunca se deve tentar colocar o osso no lugar. Isso deverá ser 
executado por pessoal qualificado/médico.

• Imobilizar a região da fratura com a finalidade de impedir os 
movimentos das juntas acima e abaixo da fratura; utilizar 
material rígido, como madeira, jornal dobrado, papelão ou 
estaca.

CUIDADOS:



Fratura

• Cuidar para que o fluxo sanguíneo seja preservado 
(pulso ou coloração).

• Não deslocar ou arrastar a vítima antes de imobilizar o 
segmento fraturado. 

• Encaminhar a hospital. 

CUIDADOS:



Amputação

• Controlar o sangramento. 

• Conduzir o segmento amputado junto à vítima envolvê-
lo em plástico e colocá-lo em um recipiente com gelo, 
se possível. 

• Transportar rapidamente ao hospital. 

CUIDADOS:

É a separação de um segmento do 

corpo (dedo, perna, etc).. 



Lesões de coluna ou trauma 

• A informação de como ocorreu o acidente é 
importante para compreender o mecanismo de 
lesões e para estimar a possibilidade de outras 
lesões. Ex.: colisões frontais ou traseiras de veículos, 
quedas, batida contra, batida por, etc. 

• A vítima com fratura de coluna pode apresentar dor 
intensa, impossibilidade de movimentação do 
tronco, formigamento ou paralisia das extremidades 
e dificuldade para respirar. 



Lesões de coluna ou trauma 

• Manter a vítima agasalhada e imóvel. 

• Observar a respiração. 

• Imobilizar a região cervical/pescoço (colar cervical e apoios de 
cabeça). 

• Colocar a vítima sobre uma tábua ou superfície firme e lisa ou 
maca. 

• Segurar a cabeça para não rodar e não levantar. 

• A vítima deve permanecer em linha reta, sem movimentar a 
coluna. 

CONDUTAS:



Lesões de coluna ou trauma 

• O pescoço e o tronco não devem ser fletidos, 
estendidos ou rodados. 

• Nunca vire a vítima com suspeita de fratura 
na coluna. 

• Se houver necessidade de movimentar a 
vítima, deve-se rodar o mínimo suficiente 
com o apoio de 04 pessoas. 

CONDUTAS:





12.148. As ferramentas e materiais utilizados nas 

intervenções em máquinas e equipamentos devem ser 

adequados às operações realizadas. 

12.149. Os acessórios e ferramental utilizados pelas 

máquinas e equipamentos devem ser adequados às 

operações realizadas. 

12.150. É proibido o porte de ferramentas manuais em 

bolsos ou locais não apropriados a essa finalidade.

12.151. As máquinas e equipamentos tracionados devem possuir sistemas de engate 

padronizado para reboque pelo sistema de tração, de modo a assegurar o acoplamento e 

desacoplamento fácil e seguro, bem como a impedir o desacoplamento acidental durante 

a utilização.  

Outros requisitos específicos de segurança. 





Qual é o seu super-herói?



O que você está levando do curso?  

O que você quer levar desse curso? 



Dúvidas???



3+4=7
5-2=3
3x3=8

10/2=5



.˙. São Paulo: (11) 3280-2030 .˙. Brasília: (61) 4042-0630 
.˙. Recife: (81) 4042-9850 .˙. Porto Alegre: (51) 4042-2030

.˙. Baixada Santista: (13) 3021-6339, (13) 3022-2697 e (13) 3025-0149
.˙. Celulares em SP: (11) 94508-0909 (CLARO) .˙. BS: (13) 98833-4050 (VIVO), (13) 97407-

7459 (NEXTEL) ID: 85*38487 
.˙. Skype: treinar.eng

Obrigado e Sucesso a Todos!
treinar@treinar.eng.br

www.treinar.eng.br

mailto:treinar@treinar.eng.br

