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Resumo

Objetivando estudar parâmetros com potencial de melhorias nas unidades armazenadoras e

beneficiadoras de grãos, para diminuir riscos à saúde dos trabalhadores foi analisada a situação

de 36 empresas quanto à adequação, iluminação e proteção em máquinas e equipamentos.  As

empresas foram agrupadas segundo sua capacidade instalada (até 50 mil toneladas e acima

dessa), abrangendo todo o Rio Grande do Sul, nas regiões com predominância arrozeira. Resul-

tados indicam que nas empresas maiores há mais adequação à normatização, com poucas

diferenças em relação às menores.
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Introdução

A indústria de grãos no Brasil tem tido ao longo das últimas décadas grandes avanços tecnológicos

e de processo, buscando a maximização do rendimento da produção, minimizando as perdas e

proporcionando menos riscos à saúde dos trabalhadores e como resultado final obtém-se um

produto de maior qualidade. Com isso, são necessárias adequações em diversos aspectos como

sistemas de captação de particulados, máquinas e equipamentos e iluminação nas unidades de

beneficiamento e armazenamento de grãos.

O Brasil é um país que tem sua economia baseado em produtos de origem primária. O Rio
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Grande do Sul destaca-se como um dos maiores produtores de grãos do Brasil, sendo o principal

produtor de arroz da América. Na safra 2008/2009 foram produzidos 8 milhões de  toneladas de

arroz no estado do Rio Grande do Sul (IRGA, 2010). Nos processos de beneficiamento e armaze-

namento de grãos, onde ocorre a movimentação da massa, uma quantidade de material particulado

entra em suspensão no ar. Especialmente em operações de pré-armazenamento como a des-

carga na moega, pré-limpeza e secagem propiciam grande quantidade de pó em suspensão no

ar. Este pode causar sérios riscos à saúde de quem trabalha em tal ambiente ou até mesmo,

dependendo da concentração, acidentes por explosão.

Nas unidades armazenadoras, geralmente o material explosivo é constituído pela mistura das

substâncias do ar atmosférico com partículas sólidas em suspensão. A detonação da mistura do

material particulado será processada caso em algum local ocorra a temperatura do ponto de

detonação, o que pode ser causado por uma fonte de ignição como curtos circuitos, acumulo de

cargas eletrostáticas, descargas atmosféricas ou descuidos ao utilizar aparelhos como o de sol-

da (VAN DER LAAN et al., 2010).

As novas exigências de unidades armazenadoras de grãos e fibras, expressas na Instrução

Normativa 03/2010 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010) em

cumprimento aos termos da lei 9.973/2000 e do decreto 3.855/2001, vinculam os itens de segu-

rança do trabalho, proteção a saúde e ao ambiente as normas específicas dos respectivos minis-

térios.

No Brasil, através da Instrução Normativa nº 348 de 14/03/1990 e da Resolução CONAMA nº 03/90

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) estabelece os padrões nacionais de qualidade do

ar. Para a certificação de unidades armazenadoras de grãos a Instrução Normativa nº 03 de

Janeiro de 2010, estabelece que todas as unidades armazenadoras devem ser dotadas de siste-

ma de captação de material particulado aprovado por meio de licença de funcionamento expedida

pelo órgão competente.

O sistema de exaustão exerce um papel importante na captação e transporte até o equipamento

de controle de poluição de ar e o lançamento das emissões residuais na atmosfera. É constituído

por captores, dutos, moto-ventilador e chaminés. É importante levar em consideração alguns

parâmetros como o tipo de captor, velocidade de captura do poluente na fonte, velocidade de

transporte dos poluentes no duto e velocidade dos gases na chaminé.

Os principais equipamentos para a captação de material particulado encontrado nas unidades de

beneficiamento e armazenamento de grãos são ciclones, lavador de gases e filtro de mangas.

Os ciclones têm como princípio de operação, a ação da força centrífuga sobre as partículas

sólidas em movimento num fluxo rotativo. Neste equipamento, a aceleração normal age sobre as

partículas fazendo com que elas se afastem do centro e colidam com as paredes do ciclone,

desacelerando e caindo pelo cone inferior. Utiliza-se ciclone quando o tamanho de partículas ex-

cede 10 μm, e possui-se uma concentração de partículas maior que 2 g.m
-3
. O ciclone costuma

ser um equipamento utilizado quando não se precisa de alta eficiência na captação de partículas

(LORA, 1998).

O lavador de gases é um dispositivo no qual se realiza a separação de um conjunto de particulados,

mediante a lavagem do mesmo com água, que na maioria dos casos é nebulizada para formar

pequenas gotas. A relação ar/água é o parâmetro mais importante do sistema, juntamente com a

queda de pressão no equipamento (MESQUITA, 1998).
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O filtro de mangas consiste em um ou vários compartimentos isolados que contêm fileiras de

mangas na forma cilíndrica. O gás contendo material particulado passa radialmente ao longo das

superfícies das mangas. As partículas são retidas pelas mangas e o ar limpo é exalado na atmos-

fera. As variáveis do processo mais importantes incluem características da partícula, caracterís-

ticas do gás, e propriedades do material filtrante. Seu princípio de funcionamento consiste na

passagem de uma mistura gasosa contendo as partículas, através de material filtrante sendo que

o gás atravessa os poros do tecido e as partículas ficam retidas na superfície do mesmo. Com o

tempo a camada de partículas na superfície do tecido fica mais espessa e necessita ser limpa,

pois acaba dificultando a passagem de ar e consequentemente aumenta a perda de carga. É

importante ressaltar que a eficiência do filtro aumenta, atingindo níveis de até 99,9%, à medida

que se forma uma camada de partículas na superfície do tecido, pois estas ajudam na filtração

(LISBOA, 2007).

O objetivo neste trabalho foi verificar a adequação às normas referente à de captação de material

particulado, iluminação e máquinas e equipamentos em unidades de beneficiamento e armaze-

namento de grãos.

Material e métodos

De 267 indústrias distribuídas em 77 municípios, um grupo de empresas foi selecionado visando

tornar possível a visitação e a obtenção de dados necessários a pesquisa. Como a distribuição

geográfica das empresas a serem levantadas não é uniforme, foi adotado um sistema de divisão

por regiões produtoras. Para esta divisão se seguiu o sistema já adotado pelo IRGA (Instituto Rio-

Grandense do Arroz), por ser este um sistema consagrado e amplamente utilizado na prática. As

seis regiões são: Fronteira Oeste, Campanha, Depressão Central, Planície Costeira interna a

Lagoa dos Patos, Planície Costeira externa a Lagoa dos Patos e Sul.

O número de empresas e a produção variam por região, ou seja, a distribuição das empresas

beneficiadoras em relação às regiões estabelecidas pelo IRGA não se dá de forma proporcional

com o porcentual produzido em cada região.

Devido a isto e para que a amostragem a ser realizada fosse efetivamente representativa, as

indústrias a serem amostradas foram, ainda, divididas em dois blocos:

• Unidades com capacidade instalada superior a 50 mil toneladas. Composto por 24 empresas

que somando processam 64 milhões de sacos o que corresponde a 62% da produção total do

estado.

• Unidades com capacidade instalada inferior a 50 mil toneladas. Composto por 104 empresas

que somando processam 37 milhões de sacos o que corresponde a 36% da produção total do

estado.

Por motivos operacionais não fazem parte deste estudo os demais itens de segurança e

operacionais. As indústrias que beneficiam anualmente menos do que 100 mil sacos de arroz não

foram incluídas neste estudo. A produção destas 139 indústrias corresponde a apenas 2,8% do

total processado no Estado do Rio Grande do Sul. As 128 indústrias que compõem o universo
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estudado processam 97,2% da produção total do Rio Grande do Sul.

Foram visitadas em torno de 30% das empresas de cada região, analisando-se o sistema de

captação de particulados, iluminação e máquinas e equipamentos atendem às exigências das

normas em vigor.

Resultados e discussão

Na Tabela 1 são apresentadas uma média do atendimento das unidades verificadas quanto ao

sistema de captação de pó, máquinas e equipamentos e iluminação, fazendo distinção entre

unidades com capacidade instalada superior a 50 mil toneladas e unidades com capacidade ins-

talada inferior a 50 mil toneladas.

Tabela 1. Índice de adequação (%) aos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira para sistemas de

captação de pó, iluminação e máquinas e equipamentos em unidades armazenadoras de grãos no Rio Grande

do Sul.

                   Capacidade das unidades (t) / adequação (%)

Equipamento                  Até 50.000           Superior a 50.000

Adequação Adequação Adequação Adequação

   plena     parcial     plena     parcial

Sistema de captação de pó 30 70 35 65

Iluminação 90 10 100 -

Máquinas e equipamentos 65 35 85 15

Os sistemas de captação de pó atendem integralmente em média 35% das unidades com capa-

cidade instalada superior a 50 mil toneladas, enquanto que nas unidades com capacidade instala-

da inferior a 50 mil toneladas esta média é de 30%. Isto quer dizer que embora existam os siste-

mas de captação de pó, muitas vezes estes podem estar funcionando incorretamente ou com

manutenção inadequada, não sendo suficientemente apropriados para captar o material particulado.

O acúmulo de pó sobre os equipamentos pode induzir o desenvolvimento de pragas e microorga-

nismos, fator indesejável e empecilho para a certificação da unidade.

Quanto à iluminação, nota-se que esta é suficiente para o desenvolvimento das atividades inde-

pendente da capacidade instalada na unidade, ocasionando poucos riscos ao trabalhador.

As máquinas e equipamentos não apresentaram discrepâncias nos valores entre unidades, inde-

pendente de seu porte. Nas unidades com capacidade instalada superior a 50 mil toneladas, 85%

das máquinas atendem integralmente às exigências e no outro grupo este valor é de 65%. O

atendimento integral ou não refere-se aos procedimentos obrigatórios nos locais destinados às

máquinas e equipamentos, como piso, área de circulação, dispositivos de partida e parada, proteção

as máquinas, bem como manutenção e operação, conforme estabelece a Norma Regulamentadora

(NR) nº 12.

Na Figura 1 é apresentada a distribuição de ocorrência de pó nos diferentes setores das unidades
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com capacidade instalada superior a 50 mil toneladas. A concentração de pó está localizada

principalmente no setor do beneficiamento.

Figura 1. Distribuição de material particulado nos diferentes setores nas unidades com capacida-

de instalada superior a 50 mil toneladas.

Na Figura 2 é discriminada a ocorrência de pó nos diferentes setores das unidades com capaci-

dade instalada inferior a 50 mil toneladas.

Figura 2. Distribuição de material particulado nos diferentes setores nas unidades com capacida-

de instalada inferior a 50 mil toneladas.

Observa-se que diferentemente do apresentado na Figura 1, o setor de expedição apresenta

certa quantidade de pó e na moega concentra-se a maior parte do material particulado. Isto ocor-

re, pois em unidades de pequeno porte muitas vezes o arroz é seco e vendido a granel.
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Verifica-se que são necessárias adequações quanto ao sistema de captação de particulados,

para que decresça a concentração de pó principalmente em unidades com capacidade instalada

inferior a 50 mil toneladas, onde a situação é mais grave, atendendo o estabelecido pelas normas

do Ministério da Saúde e as exigências legais para certificação do Sistema Nacional de Certificação

de Unidades Armazenadoras.

As máquinas e equipamentos apresentam-se em níveis elevados do ponto de vista de proteção

para a saúde dos trabalhadores, entretanto ainda são necessárias adequações.

Com relação à iluminação, mostra-se suficiente para as atividades desenvolvidas independente

da capacidade instalada da unidade.
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