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Resumo

O estudo teve por finalidade levantar riscos de acidentes mais frequentes em unidades

armazenadoras de grãos. Estas unidades apresentam graves riscos para a saúde dos trabalha-

dores, não sendo raro acontecerem acidentes fatais. Mas a maioria dos acidentes poderiam ser

evitados com a disponibilidade de informação aos trabalhadores e responsáveis das unidades

armazenadoras. Este trabalho propõe elaborar medidas preventivas para os riscos mais

frequentementes encontrados nas unidades armazenadoras, bem como apresentar estas medi-

das de forma clara e sucinta ao entendimento de todos os envolvidos nesta atividade, auxiliando

para reduzir ou amenizar os acidentes de trabalho nas unidades armazenadoras.

Palavras-chave: Segurança e Saúde do trabalho, Riscos de acidentes, Prevenção de acidentes.

Introdução

Uma das atividades mais antigas e importantes da humanidade é o trabalho na agricultura, sendo

que atualmente aproximadamente um bilhão de pessoas no planeta trabalham nesta área, e

segundo o IBGE, no Brasil são cerca de 20 milhões de pessoas nesta atividade. Apesar do gran-

de número de pessoas trabalhando nesta área e do alto índice de acidentes, segundo a Organi-

zação Internacional do Trabalho, o setor rural é uma das atividades de maior índice de acidentes

no mundo, ao lado da construção civil e mineração, a preocupação com a segurança e a saúde do

trabalho rural é muito recente (RISCO RURAL, 2010).

As unidades armazenadoras de grãos são construções absolutamente necessárias para a ade-

quada conservação da produção agrícola, interferindo decisivamente em fatores como preço e

qualidade dos grãos. Entretanto, devido as suas grandes dimensões e complexidade, elas po-
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dem ocasionar acidentes graves de trabalho. As unidades armazenadoras são constituídas basi-

camente por moega, máquinas de limpeza, secadores de grãos, silos e transportadores, sendo

que estes últimos ficam geralmente dispostos em poços, túneis e passarelas. Nas unidades

armazenadoras, os principais riscos existentes são: explosões, problemas ergonômicos e respi-

ratórios, lesões no globo ocular e acidentes em geral. (TRABALHOS EM UNIDADES

ARMAZENADORAS E SEUS RISCOS, 2010).

Aparentemente, as operações com granéis em silos parecem não apresentar grandes probabili-

dades de ocasionar acidentes com os trabalhadores. Evidentemente, esta é uma impressão fal-

sa, modificada logo após uma inspeção mais detalhada do ambiente de trabalho (GARCIA Junior

et al., 2003). Com a grande produção agrícola, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudes-

te e Sul, o País apresenta um potencial muito grande de riscos aos trabalhadores, em especial no

período de colheita. Os problemas aumentam nos meses em que se realizam a armazenagem de

toda a produção de grãos (MALLET, 2009).

Fornecer informação aos trabalhadores é fundamental, pois muitos dos acidentes ocorrem por

falta de conhecimento do risco existente. Portanto é de grande valia transmitir as informações

sobre os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, assim como qual a melhor maneira de

se proceder em relação a estes. Para que desta forma o trabalhador não só aprenda como deve

agir, mas também para que ele possa cobrar dos responsáveis as medidas que devem ser toma-

das para a sua segurança.

Metodologia

O trabalho foi realizado através de análises em unidades armazenadoras de grãos, de diversas

capacidades, desde pequenas unidades a nível de fazenda até grandes unidades de cooperati-

vas, localizadas no estado do Paraná.

Foi elaborada uma relação dos principais riscos existentes nas unidades em geral, para através

desta elaborar os procedimentos que devem ser adotados para eliminação ou redução de cada

um dos riscos.

Riscos físicos

a) Ruídos: gerado pelos motores dos equipamentos, pelos veículos que trafegam pela unidade e

ainda pelo próprio atrito do grão com os equipamentos;

b) Temperatura elevadas: as fornalhas dos secadores de grãos são geradoras de grande quanti-

dade de calor, em locais próximos a elas a temperatura é muito elevada.

Riscos químicos

a) Substâncias químicas utilizadas para tratamento das sementes podem gerar riscos aos traba-

lhadores;
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b) Também há formação de gases tóxicos, devido à decomposição de restos de grãos, geralmen-

te em poços de elevadores;

c) Nas áreas de recebimento, limpeza, secagem e armazenagem de grãos, como moegas, trans-

portadores, máquinas de limpeza e silos, geralmente cobertas por poeiras, é necessário tomar

cuidado quanto aos riscos químicos que elas podem provocar – doenças pulmonares, lesões

nos olhos provenientes de impacto de partículas e mesmo dificuldades respiratórias.

Riscos ergonômicos

Quando se trata de armazenagem de grãos ensacados, onde são transportados volumes manu-

almente, o transporte manual das cargas implica em riscos de agressões à coluna, como lombalgias,

torções da coluna lombar, produção de hérnia de disco, dores e fadiga.

Riscos de acidentes

a) Devido ao grande acúmulo de pó nas unidades, pode ocorrer explosão de pó;

b) O risco de queda pode ocorrer de duas formas: nos trabalhos em altura, como os realizados

em cima dos silos, elevadores, secadores e passarelas ou ainda pode ser a queda do trabalha-

dor dentro do poço do elevador;

c) Risco de sufocamento ou afogamento, que ocorre quando o trabalhador está desenvolvendo

alguma atividade dentro do silo ou armazém graneleiro, e é tragado pela massa de grãos;

d) Risco de acidentes elétricos, pois geralmente nestas unidades existem roedores, que podem

danificar a rede elétrica, deixando fios energizados expostos.

Ato inseguro

Além dos riscos descritos acima, ainda há os riscos decorrente dos chamados atos inseguros.

Nas unidades armazenadoras podem ser listados os seguintes atos inseguros: operar sem auto-

rização; utilizar equipamento de maneira imprópria ou operar em velocidades inseguras; usar

equipamento inseguro (com conhecimento); lubrificar, limpar, regular ou consertar máquinas em

movimento, energizadas ou sob pressão; utilizar ferramenta imprópria ou deixar de utilizar a fer-

ramenta própria; tornar inoperantes ou inseguros os dispositivos de segurança; usar mãos e

outras partes do corpo impropriamente; assumir posição ou postura insegura; fazer brincadeiras

de mau gosto e/ou não usar o Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) disponível.

Resultados

Para os riscos verificados as medidas preventivas sugeridas estão relacionadas abaixo.

Sem título-16 30/9/2010, 19:14359



360

Riscos físicos

a) Ruídos: como não é possível enclausurar as fontes geradoras de ruído nas unidades, faz-se

necessário o uso do protetor auditivo, sendo que deve ser medido qual o nível de ruído da

unidade, para se escolher o protetor adequado;

b) Temperatura elevadas: utilizar óculos de segurança, luvas e vestimenta de proteção contra

calor.

Riscos químicos

a) Substâncias químicas: devem-se utilizar os seguintes epi’s:

• Respirador purificador de ar, próprio para o tipo de produto utilizado, evitando assim contami-

nação por via respiratória;

• Luvas, próprias para o produto utilizado, evitando dessa forma a contaminação pela pele.

b) Gases tóxicos, que se formam principalmente em poços:

• O primeiro passo é tentar evitar que esses gases se formem, mantendo a limpeza do local,

pois o acumulo de material em decomposição que geram esses gases;

• Faz-se necessário ter na unidade um detector de gases, e sempre que for preciso executar

uma tarefa em um túnel ou poço, realizar uma conferência, se este local está seguro para

que o indivíduo trabalhe neste.

c) No caso de poeira proveniente da movimentação dos grãos, como não há como impedir que

ocorra e nem sendo possível isolar esta, deve ser utilizados os seguintes epi’s:

• Respirador purificador de ar, próprio para este fim, evitando assim problemas respiratórios, e

• Óculos de segurança, impedindo que as partículas agridam os olhos.

Riscos ergonômicos

Transporte manual das cargas: orientar os trabalhadores sobre qual a maneira correta de execu-

tar o levantamento de materiais pesados e verificar o limite de peso permitido.

Riscos de acidentes

a) Explosão de pó: o recomendado é manter o local limpo, e antes de realizar atividade que

envolva algum tipo de fonte calor, que possa servir de fonte de ignição, verificar a condição do

local, se não tem uma atmosfera propícia para que uma explosão de pó ocorra, ou seja, se não

tem poeira em suspensão.

b) Para o risco de queda os procedimentos adotados devem ser os seguintes:

• Ter guarda-corpo nas escadas de acesso dos equipamentos, a partir de 2,00 m de altura, e

também nas escadas de acesso dentro dos poços de elevadores;

Sem título-16 30/9/2010, 19:14360



361

• Colocar uma proteção nos poços de elevadores, como uma grade, por exemplo, impedindo a

queda do individuo dentro do mesmo;

• Utilizar dispositivo trava-queda e cinturão de segurança sempre que for realizar uma atividade

em locais altos, como no caso dos elevadores, secadores, silos e passarelas;

c) Risco de sufocamento: Sempre que for necessário andar sobre a massa de grãos de um silo ou

armazém graneleiro utilizar dispositivo trava-queda e cinturão de segurança, e não permane-

cer sozinho durante o período que estiver dentro do silo ou armazém;

d) Risco de acidentes elétricos: fazer uma vistoria antes do início da colheita, que é o período no

qual terá mais atividade na unidade, e trocar a fiação danificada.

Outras orientações importantes, que quando seguidas, evitam acidentes:

• Caminhar com cuidado no interior da propriedade, evitar correria;

• Não operar máquinas/equipamentos sem autorização do encarregado;

• Não fazer limpeza ou reparo em máquinas (no caso manutenção) quando estiverem em

movimento. Certificar se estão efetivamente desligadas;

• Ao realizar a limpeza e higienização em máquinas/equipamentos nunca entrar nas mesmas;

• Não tentar fazer quaisquer reparos nas máquinas/equipamentos, a não ser que isso faça

parte do seu trabalho normal. Pessoal treinado e equipado é designado para executar esse

tipo de trabalho;

• As proteções e os dispositivos de segurança são instalados na máquina para evitar aciden-

tes, não retire sem permissão especial;

• Utilizar equipamentos de proteção individual, na realização de suas atividades, conforme

orientação recebida pela chefia imediata;

• Utilizar sempre ferramentas adequadas para o trabalho. Devolver qualquer ferramenta defei-

tuosa para reparo;

• Manter desobstruídos os acessos aos equipamentos de combate contra incêndio (extinto-

res), assim como, cooperar com sua conservação.

E além dos equipamentos de seguranças que já foram listados acima, ainda é de extrema impor-

tância o uso dos seguintes EPIs: calçado de segurança e capacete de segurança.
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