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Resumo

Cada vez que os grãos som elevados, transferidos ou manuseados, geram pó em grande volu-

me, ocasionando prejuízo a saúde dos trabalhadores e estragos aos equipamentos, ainda provo-

cam incêndios e explosões, pela sua excelente capacidade de combustão.

Introdução

As indústrias que processam produtos alimentícios são indústrias de alto potencial de risco de

incêndios e explosões, onde o trabalho consiste basicamente em receber os produtos, armaze-

nar, transportar e descarregar.

A falta de informação sobre ocorrências de sinistros envolvendo incêndios da poeira de grãos de

origem agrícola nas unidades armazenadoras tem levado o pessoal envolvido neste tipo de atividade

a cometer abusos excessivos quanto a segurança das pessoas e instalações, principalmente

pela descrença do perigo de incêndio e explosões.

Escombros após as explosões de dois terminais de exportação em Rosário, Argentina (2001 e 2002).
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Problemas típicos de contaminação ambiental em unidades de armazenagem.

Tipos de pó

O pó consiste em pequenas partículas criadas pela  quebra e abrasão de partículas maiores pelo

manuseio e processamento.  O tipo e composição variam de acordo ao grão e tem fundamental

importância na propagação da flama em uma explosão.

Cada tipo e composição das partículas de pó variam de acordo ao tipo de grão e tem uma influên-

cia fundamental na propagação da flama numa explosão. Há grãos que produzem mais pó que

outros. O milho parece ser o pior. Como foram coletados e secados tem influência.

O pó tem partículas de distintos tamanhos, e a explosividade é maior quando a partícula é menor.

Uma partícula em suspensão é menor a 63 μ (mícron), partículas maiores a 63 μ normalmente

não ficam em suspensão. Pó menor o igual a 40 μ (mícron)  som os mais perigosos e se reco-

menda  de separar-los, não deixando eles no fluxo.

A umidade é importante e influi na explosividade. Partículas secas som de mais fácil combustão.

Cada tipo de grão tem características de explosividade e precisa concentrações distintas para

explodir.

Medição do risco de explosão

Este valor Kst é o equivalente à máxima pressão atingida pelo produto ó Kmax para um volume

de 1 m
3

, usando o método de cálculo VDI 3673 (norma da Alemanha). Este valor depende particu-

larmente da forma e distribuição da estrutura da superfície da partícula de pó.

Outro parâmetro característico da mescla aire / pó, é o valor máximo de sobre pressão que

atinge esta mescla num recipiente uma vez produzida a explosão. Este valor se determina siste-

maticamente variando a concentração da mescla e se lê denomina Pmáx.

As poeiras são produzidas geralmente pelo rompimento mecânico de partículas inorgânicas ou orgâ-

nicas, seja pelo simples  manuseio de materiais ou em  consequência do processo de moagem,

trituração, peneiramento e outros. As poeiras são partículas com diâmetro entre 1 a 100 Micron.
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Tabela 1. Valores característicos dos pós.

Concentração

Descrição Tmin. -  min. de explos. Pmax - Kst -

do pó ºC g/m
3

Bar bar/s

Milho n.d. n.d. 9,4 75

Grits de Milho n.d. n.d. 4,0 127

Malta 400 50 7,8 96

Arroz 440 50 7,3 57

Soja 390 230 n.d. n.d.

Amido 470 n.d. 6,3 45

Trigo 500 65 9,4 112

Farina de Trigo 380 50 7,6 256

Tabela 2. Risco de explosão combustíveis de diferentes matérias primas.

Índice de explosividade Risco de explosão

< 0.10 Débil

0.10 a 1.00 Moderado

1.00 a 10.00 Fuerte

> 10.00 Muy fuerte

Tabela 3. Índice de explosividade

Índice explosividade

Natureza do pó (adimensional)

Amido de trigo 35.00

Amido de batata 20.90

Amido de milho 10.60

Açúcar em pó 9.60

Pó de grãos 9.20

Cabe, a engenharia do Controle Ambiental, encontrar a solução adequada, para que os limites de

segurança sejam respeitados proporcionando condições ambientais adequados.

Razões para o controle de pó

A instalação de sistemas de despoeiramento:

• Minimiza o risco de incêndio e de explosão

• Cuidado ambiental

• Ambiente de trabalho mais limpo e saudável

•  Cuidado da saúde

• Menor risco de infestação por insetos/ roedores

• Reduz custos de manutenção
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• Reduz custos de seguros

• Reduz merma e perdidas materiais

• Melhor eficiência operacional

• Melhor relacionamento com os vicinhos

Argumentos a favor de não fazer nada

1. “Sempre houve pó e ninguém enfermo-se”

2. “Na realidade não há muito pó aqui“

3. “Antes sim que tinhamos pó. Isto agora não é  nada”

4. “Os trabalhadores têm máscaras de proteção, mas não usam”

5. “O tabaco é o que prejudica os pulmões e não o pó”

6. “Os sistemas de despoeiramento são caros  demais”

7. “Faz que há pó. Não é tão urgente agora mesmo”

Áreas geradoras de pó

Carga e descarga de caminhões e vagões

•  Nos elevadores /  Nas cargas e descargas dos transportadores / Nas tubulações e nos chutes;

• Nos silos e moegas, logo de vaziados, fica pó colado nas paredes e nos tetos.

Métodos básicos de controle de pó

• O mais simples e mais barato é de reter o pó no grão e não deixar ele sair ao ar.
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• Para isso se recomenda:

♦ velocidade de correia moderada /  controlar as correntes de ar em torno da correia

♦ eliminar saltos entre trilhos /  encapotar ou cobrir a correia transportadora

• Transportadores fechados: roscas, redlers, correias transportadoras tipo “HI-ROLLER”.

• Elevadores estancos e de velocidade moderada

• Evitar tubulações de caída extensas e com forte inclinação.

• Instalar amortecedores de chute.

• Eliminar superfícies planas, horizontais nos graneleiros e nas coberturas das estruturas.

• Pó acumulado ajuda a produzir a explosão secundaria.

• Eliminar as superfícies verticais rugosas onde se pode colar o pó.

• A limpeza é um requisito básico.

Dispositivos para reduçir o pó

Ciclones

São separadores inerciais, que separam o particulado pela força centrífuga, são fáceis de cons-

truir, muito baratos, não exigem muita tecnologia e não necessitam de manutenção, porém, a

eficiência de separação são muito baixas, em torno de 85%  máximo, si bem desenhados, para

partículas acima de 10 mícron. Porem um mínimo de 15% do pó emitido sai à atmosfera.
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Filtros

Os filtros de mangas são classificados normalmente em dois grandes grupos. Os filtros com

entrada dos gases de dentro para fora das mangas (filtros de sucção) e os filtros com entrada dos

gases de fora para dentro das mangas (filtros de pressão). Os filtros com entrada dos gases por

fora das mangas são os mais usados principalmente pela facilidade de limpeza em funcionamen-

to e por serem dotados de sistemas automáticos.

Além da concepção do tipo de entrada dos gases pelas mangas, existem três tipos básicos de

limpeza:

• Sacudimento por vibração – são pouco usados, pois o sistema de sacudimento e ou vibração

necessitam de muita manutenção.

• Reversão de fluxo de ar – possuem um excelente sistema de limpeza, são filtros mais caros,

necessitam de manutenção periódica além de um sistema especial para limpeza, como ventila-

dores, compressores de baixa pressão e outros.

• Limpeza por ar comprimido ou os pulse-jet - são os mais usados atualmente. Os filtros pulse

jet, alcançam uma eficiência de até 99,9%. Seu funcionamento é muito simples. Os poluentes

entram por baixo do corpo do filtro e ficam retidos nas mangas pelo lado de fora. Um pulso de ar

comprimido, acionado por um seqüenciador eletrônico programado, injeta certa quantidade de ar

com alta pressão, que associado ao choque mais o ar descendente, o pó se desprende das

mangas, caindo por gravidade no fundo da moega do filtro.

Componentes de um sistema

Os sistemas de controle de particulado para atmosfera, além dos separadores  ou coletores de
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pó, porém os dois principais são ciclones e os filtros de mangas, são compostos basicamente

dos seguinte:

• Captores pontos de entrada ou de captação dos poluentes;

• Dutos, responsáveis pelo transporte dos materiais captados;

• Ventilador, para fornecimento da energia necessária para movimentação dos gases / ar;

• Equipamentos de coleta responsável pela separação do pó do ar, podem ser filtros de man-

gas, ciclones, lavadores, venturis, decantadores e outros.

Captores - existe basicamente três tipos de captores, que são: os enclausurados onde a fonte

poluidora fica dentro do captor os do tipo cabines onde existe entrada de ar em um dos lados os

captores do tipo externo este usado mais comumente em peças que giram e não podem ser

enclausuradas.

Campanas de captação e Tubulação

Despoeiramento no armazenamento

Para reduzir os níveis de emissões de pó do ambiente em níveis aceitáveis, deverão ser instala-

dos sistemas de despoeiramento junto a fonte poluidora, onde o pó é aspirado, coletado e tratado.

A eliminação do pó:

• Sistemas de aspiração de máquinas.

• Sistemas de controle de pó nas moegas de recepção.

• Filtros, ciclones.

• Aplicação de óleo mineral.

Aspiração: O sistema consiste em aspirar o pó nos pontos de maior emanação dos poluentes por

meio de captadores tecnicamente dimensionados, e transportando por tubulações ramais até a tubu-
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lação central. No final da linha, o material é separado do ar por um filtro de mangas. Após o filtro de

mangas um ventilador centrífugo admite o material e insufla o ar limpo para a atmosfera.

Aplicação de óleo mineral: consiste em pulverizar os locais de maior emanação de poluentes,

com óleo supressor de pó ou com água pressurizada contendo um aditivo com pH neutro, não

tóxico o qual penetram na superfície dos grãos, aglutinando as partículas sólidas em suspensão,

evitando remissão e flutuação das poeiras. Este sistema é muito eficiente porém, apresenta algu-

mas desvantagens como: elevado custo do óleo ou aditivo por m
3

 de grãos, não retira calor e

umidade do ar e não promove a ventilação nos locais confinados de modo a satisfazer o bem

estar dos trabalhadores.

Aspiração nas moegas rodoviárias

Os produtos, geralmente são descarregados nas moegas rodoviárias, por três maneiras diferentes:

Manual – os caminhões estacionam sobre as moegas e são abertas as tampas inferiores ou as

laterais da carreta onde o produto é descarregado por gravidade na moega. Neste caso, os ope-

radores terão contato direto com o pó, pois os grãos, farelos ou outros remanescentes sobre a

carreta, deverão ser retirados manualmente por meio de pás, vassouras ou outros.

Este tipo de descarregamento deve ser evitado ao máximo, pois, o operador fica dentro do captor

e junto ao pó. Neste caso é indispensável que os envolvidos no descarregamento usem mascara

de proteção respiratória.

Caçamba – os caminhões descarregam o produto na moega somente pela tampa traseira medi-

ante o basculamento da caçamba. Neste caso os operadores ficam fora da ação do pó.

Tombadores – o produto é descarregado como nos caminhões de caçamba ou seja, as moegas

são equipadas com uma plataforma longitudinal equipada com pistão hidráulico, que bascula todo

o veículo,formando um ângulo de até 45 graus, onde o material flui e é descarregado para dentro

da moega de recepção. Qualquer tipo de caminhão pode ser usado neste sistema, tipo carreta,

treminhão ou com caçamba. No referente a proteção da saúde do operador, este sistema é o que

apresenta maior eficiência.

O sistema de despoeiramento convencional para os caminhões tipo caçamba ou moegas equi-

padas com tombador, consistem no enclausuramento da parte posterior do veículo e parte do conjun-

to da moega e plataforma, por meio de uma cabine metálica equipada com captores laterais que

aspiram o ar e os contaminantes e levam até os filtros de mangas, onde são tratados. Para evitar que

o pó gerado na queda no fundo da moega ou mesmo de produto com produto, as grades é fechado

com lamelas que se abrem e se fecham automaticamente com o peso do material. Também, para

restringir que correntes de ar externas inconvenientes ao sistema não interfiram e que possam preju-

dicar a eficiência de aspiração, as entradas dos caminhões são equipadas com portas e as saídas

são dotadas com mantas de borracha flexível. Logo, o sistema completo, consiste na aspiração do pó

abaixo e acima da grade da moega, auxiliado em grande parte pelas lamelas e pela aspiração dos

captores laterais sobre a moega, que possuem a função de aspirar o pó fugitivo que estão sendo

gerados no choque com a grade da moega. Fora da cabine, um sistema composto de ventilador

centrífugo, tubulações de transporte e filtros de mangas, aspiram o pó e jogam o ar tratado e limpo

novamente para o ambiente. Consumo de energia de 30 HP até + 100 HP.
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O sistema de controle de pó sem aspiração:

DustMaster

A concepção do  DustMaster se diferencia bastante dos demais sistemas pois, enquanto estes

buscam captar o pó no ambiente, DustMaster usa a própria massa do produto como filtro,  man-

tendo o pó junto ao mesmo. NÃO PRECISA ASPIRACÃO.

DustMaster é composto por vários módulos com aletas ou luvas, instalado em baixo da grade,

que hermetizam a moega e que se abrem e se fecham em forma coordenada, por meio de um

pistão a ar comprido, via um operador ou um PLC. Com o início da abertura das aletas, o ar

deslocado pela entrada do produto só pode sair pelo mesmo local por onde o produto está entran-

do. Por este processo, o ar é filtrado pela massa de produto amontado em cima da grade. No

mais das vezes, a geração de pó é causada pelo deslocamento da massa de ar, quando o produ-

to cai na recepção. O volume de ar deslocado é igual ao volume de produto que é admitido. Assim,

a velocidade de saída do ar forma uma nuvem de pó proporcional ao volume de produto descarre-

gado e à rapidez da descarga.  DustMaster atua eficazmente no controle dessa nuvem.

Sequência 1 Sequência 2 Sequência 3 Sequência 4 Sequência 5

Moega SEM  Moega COM Descarregando soja

Sistema DustMaster Sistema DustMaster com DustMaster
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Aspiração nas moegas e ferroviária

O produto é descarregado manualmente e cai por queda livre na moega, por meio das aberturas

das bicas de descarga dos vagões ou pelas portas laterais. O sistema de despoeiramento é

semelhante aos anteriores. O sistema consiste no enclausuramento dos vagões, por meio de

uma cabine envolvendo toda extensão do descarregamento, sendo as entradas e saídas desta

cabine, dotadas de portas ou cortinas a fim de evitar correntes de ar.

Esta cabine deverá possuir captadores laterais acima e abaixo das grades da moega e entre as

aspirações, é importante a colocação de lamelas de fechamento. Neste caso é indispensável que

os trabalhadores envolvidos no descarregamento, usem mascara de proteção respiratória.

Cabine ou galpão para vagões envolvendo toda extensão do descarregamento                        Cabine com captores laterais.

Outros tipos e cabines de confinamento.

Solução cabine com portão plástico motorizado para moega com sistema

DustMaster

Moega portuária, em Argentina, antes e depois de instalar o sistema DustMaster com cabine de confinamento.
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Controle de pó na carga de caminhões, vagões e silos

Existem tecnologias muito desenvolvidas para controlar o pó na carga de caminhões, vagões e

silos, que normalmente gera muita poeira.

Os sistemas mais convencionais som com mangas retráteis ou telescópicas, com sistema de

aspiração ou sem aspiração.

Há novas tecnologias, o sistema DSH, que controla o fluxo de carga sem gerar pó, através de

moegas de carga sem aspiração e sem partes moveis.

Tubos telescópicos retráteis para carga de caminhões, com ou sem aspiração.                                 Telescópico para carga de silo

Sistema DSH de controle de pó sem partes em movimento nem energia.                                     Sistema DSH para carga de silos

Filtros centrais de aspiração

Som grandes filtros que aspiram de diferentes pontos e máquinas gerando sistemas com grandes

filtros que precisam grandes volumes de ar e grandes dimensões, redondos ou retangulares. Reque-

rem uma potencia instalada alta por c/unidade assim como grandes e extensas tubulações.
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Filtros compactos pontuais

Em alternativa aos sistemas centrais de aspiração, existem os filtros de cartuchos compactos,

ideais para colocação sobre silos, trocas de correias, chutes, balanças e outros pontos de ema-

nação de pó onde são necessários e impossível a colocação de sistemas centrais de aspiração.

A grande vantagem deste equipamento é a aspiração do poluente e a descarga ser executada

diretamente no ponto de geração do pó, tornando desnecessária a utilização de outros equipa-

mentos à distância como filtros centrais, ventiladores e as tubulações de união de grandes per-

cursos. Estas reduzidas dimensões dos filtros compactos são conseguidas graças a colocação

de cartuchos plissados de poliéster de alto rendimento que substituem dezenas de mangas con-

vencionais.

O consumo de HP por cada filtro compacto e baixo, assim como precisa pouca tubulação, e só se

consume potencia no setor  que está ativo, gerando uma importante economia em energia.

Ventilação nos locais confinados

A ventilação em locais confinados, consiste na movimentação do ar em quantidades calculadas a

fim de melhorar as condições do ambiente, controlando as concentrações de gases, vapores,

partículas em suspensão, calor gerado pelos equipamentos e em certos casos, também a umi-

dade. Recomenda-se, quando não for possível por meios naturais, a renovação de ar nos poços

de elevadores, túneis, armazéns graneleiros e principalmente nas casas de comando e locais

onde podem provocar faíscas. Neste último caso, um bom sistema de pressurização, garante um

ambiente limpo, sem riscos de explosões e incêndios.

Porque são perigosas as unidades de armazenagem?

Pela natureza dos produtos processados e as atividades operativas, o pó sempre estará presente

na potencialidade de uma fonte de ignição, e  nunca pode ser  excluída totalmente. Onde se

movem grãos, a um potencial de geração de pó. As mais importantes regras preventivas para

limitar os perigos de explosão de pó são: evitar a formação de toda concentração explosiva ar /pó

(sistemas de aspiração) e qualquer fonte de ignição que pode conduzir a uma explosão primária

(instalar monitores de segurança), e restringir qualquer risco de explosão que pode gerar uma

explosão secundária (janelas anti-explosão).
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O processo da explosão de pó

O pó de cereais é explosivo. O risco mais importante na indústria de cereais é a explosão de pó,

que tem causado fortes perdas de vida e considerado danos materiais a construções e bens. A

experiência e muitos ensaios de laboratório demonstram que o pó de praticamente todo produto

orgânico é inflamável e pode causar uma explosão ou uma muito rápida combustão, sim se dão

certas condições.O combustível gerador das explosões, geralmente provém do pó em suspen-

são no ar ou por liberação dos gases combustíveis em locais confinados.

No caso de explosões a partir do pó em suspensão, esta, geralmente começa com um pequeno

foco de esquentamento ou incêndio. A faixa mais perigosa para gerar uma explosão, é uma con-

centração de pó em suspensão de 30 a 4.000 gramas por m
3

 de ar.

No caso de explosões com gases em locais confinados, estas são mais propícias, quando a

umidade dos grãos for superior a 20%, ou seja, começam a entrar em decomposição, gerando

desta maneira gases leves, como metano e etano, que associados ao pó depositado, uma fonte

de ignição e aos fumigantes que também contém produtos inflamáveis, dão início a deflagração

da explosão.

Triângulo de risco:

Os seguintes elementos têm que estar presentes simultaneamente: certa mescla de ar e pó

inflamável em suspensão  (combustível); uma fonte de ignição de suficiente energia; e suficiente

oxigênio (mais de 8%) para uma rápida combustão . Estes elementos juntos formam o conhecido

“triângulo de fogo”.O combustível (pó) deve estar em certa classe de concentração no ar. Si há

pouco pó no ambiente, não é suficiente, si tem muito pó, o ar está saturado. Quanto maior é a

intensidade da mescla pó/ar, tanto mais violenta será a explosão.

AR (OXIGÊNIO)

COMBUSTÍVEL FONTE DE

(PÓ)  IGNIÇÃO

No caso de explosões a partir do pó em suspensão, esta, geralmente começa com um pequeno

foco de incêndio, geralmente quando os equipamentos estão parados para manutenção ou em

processo de fumigação.

A faixa mais perigosa para gerar uma explosão, é de 30 gr/m
3

 a 4.000 gr/m
3

 de ar.

No caso de explosões com gases em locais confinados, estas são mais propícias, quando a

umidade dos grãos for superior a 20%, ou seja, começam a entrar em decomposição, gerando

desta maneira gases leves como metano e etano, que associados ao pó depositado, uma fonte

de ignição e aos fumegantes que também contém produtos inflamáveis, dão início a deflagração

da explosão.

ESPAÇO

CONFINADO
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Esta mescla deve estar em um espaço ao ambiente  confinado ou fechado. Sim o pó está em um

ambiente fechado, a pressão que acumula durante a explosão aumenta, e pôr tanto maior será de

dano estrutural.  Porém onde não há forma de evitar a limitação dos transportadores, que são

maioria caixas fechadas, com grãos em  movimentos gerando pó. Quase 60% das explosões de

pó na USA, são começados nos elevadores de canecas.

Um elevador em uma turbina andando a alta velocidade, movendo grandes quantidades de ar e

material combustível, agitado pelas canecas que giram, criando uma nuvem de partículas de pó

em ar, confinados na caixa de elevador.

Formas de prevenção e proteção

É limitado aumento de pressão durante  a primeira explosão pode geralmente sumir através de

janelas, portas e aberturas. Por outra parte, durante a explosão secundária, a onda expansiva é

tão forte que as aberturas de alívio de explosão não são suficientes e produz o colapso das estru-

turas mais resistentes. Para segurar-se  que não se produza uma explosão, deve perturbar-se a

trinidade “pó + oxigênio + ignição”. A eliminação de qualquer destes três requerimentos vai

prevenir a reação. Isso pode fazer-se neutralizando as fontes de ignição, ou eliminando e reduzin-

do as emissões de pó. A eliminação do pó engana evitando sua formação, controlando sua

geração e instalando sistemas de aspiração que coletam o pó de cada ponto de geração  que

levam a filtros de mangas. Os ciclones são sistemas de pouca eficiência. Modernos sistemas de

aplicação de óleo mineral sobre os grãos evitam, eficaz a formação de pó, que impede a contami-

nação ambiental e assegura a não geração de pó em todo o processo.Nem um sistema substitui

a necessidade da máxima limpeza da instalação.A eliminação de fontes de ignição se logra

principalmente por eliminação de falhas elétricas mediante o uso de materiais adequados (cabos,

iluminação, componentes eletrônicos, motores) que sejam não explosivos e que as equipes e

instalações estejam bem desenhados e mantidos. As falhas mecânicas como temperatura de

mancais, escorregamento e desalinhamento de correia  se controlam a partir das instalações de

adequado monitores eletrônicos, de não contato e de segurança aumentada, conectados a um

sistema de alarme e pregar, que pode fazer parar e transportar toda instalação.Se bem é difícil

impedir uma explosão, se pode diminuir seu dano, desenhando estruturas e máquinas robustas

que podem resistir à sobre pressão da primeira explosão e com abertura de alívio explosão, que

atuam como fusíveis e fazer sumir prematuramente, evitando sua destrutiva e mortífera propaga-

Tem-se, então:  combustível + oxigênio + confinamento = Uma bomba

Fontes de Ignição

O calor e as faíscas podem gerar-se

de várias formas:

• Patinagem da correia sobre a polia.

• Desalinhamento da correia.

• Aquecimento de mancais.

• Solda junto a equipe em operação.

• Faíscas elétricas.

• Materiais inflamáveis e sujeiras.

• e fumar. ...

O pó depositado no piso ou nos cantos causa riscos

adicionais, pois a onda expansiva de uma primeira

explosão agita, gerando combustível para uma  explo-

são secundária, que normalmente é muito mais violen-

ta que a primeira, que pode, por sua parte, criar uma

terceira explosão. Desta forma produz uma reação em

cadeia, cada vez de maior intensidade, que culmina

em uma destruição total e incêndio. A explosão do pó

depende de vários fatores: a concentração de pó, os

tamanhos de suas partículas, sua composição, con-

teúdo de umidade, temperatura ambiental e umidade

relativa ambiental.
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ção. As explosões de pó podem também ocorrer em instalações bem montadas e mantidas,

operadas com pessoal velho e experto, pela qual, é importante insistir que se faz necessário

tomar todas as medidas de prevenção e segurança, que obviamente tem um custo adicional que

faz assumir, para diminuir os riscos e fazer que as instalações sejam mais confiáveis e seguras.

Explosão em elevador.                           - Explosão armazém portuário em Paranaguá (2001).

Instalar em todos os equipamentos sistemas de monitores eletrônicos de segurança

a. Sistemas individuais integrados que controlam:

desalinhamento da polia / desalinhamento da correia/ patinagem correia com polia / esquenta-

mento de mancais / embuchamento.

b. Sistemas em REDE integrados que controlam: desalinhamento da polia / patinagem correia

com polia / desalinhamento da correia/ esquentamento de mancais / embuchamento.

c. Sistemas de sensores individuais para correias transportadoras / redlers / roscas.
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Conclusões

As unidades de armazenagem no seu processo geram pó. O pó de grãos é poluente e perigoso.

Poluente quando emitidos para a atmosfera e de forma descontrolada, prejudicam a saúde de

todos os seres vivos  e oferece riscos ao meio ambiente. Existem leis, emanadas dos municípios,

em conjunto com a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que estabelecem as normas e critérios

dos níveis máximos de emissões.

Perigosos pela sua alta capacidade de combustão provocam incêndios e explosões como estra-

gos aos equipamentos e a segurança física das pessoas. Na região, Brasil e Argentina, mesmo

que existem, as explosões continuam desconhecidas, pois a maioria delas não é investigada com

rigor, talvez por falha de conhecimento técnico ou por falta de normalização especial do assunto.

Vimos na apresentação os principais fatores que podem acelerar os riscos de explosões com

poeiras e as principais ferramentas disponíveis além dos cuidados para evitar os riscos de conta-

minação ambiental e de explosões.

Cabe, a Engenharia do Controle Ambiental e a Diretoria de cada empresa, encontrar a solução

adequada, para que os limites de segurança sejam respeitados, proporcionando condições ambi-

entais e de segurança adequados.
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