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Segurança  em Unidades 

Armazenadoras de Grãos

Segurança na Visão do 
Ministério do Trabalho e Emprego

Conforme Sr. Sérgio Augusto Garcia
Auditor Fiscal do MTE

4º Simpósio Sul de Pós Colheita



 Segurança  no armazenamento de grãos

PPRA 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Riscos Físicos
+                                      

Riscos Ambientais          Riscos Químicos

+
Riscos Biológicos



 Segurança  no armazenamento de grãos

PPRA 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Reconhecimento de riscos 
- identificação;
- a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;   
- trajetória e meio de propagação;
- determinação das funções e números de trabalhadores expostos;
- dados existentes na indicativos de comprometimento da saúde;  
- danos à saúde relacionados aos riscos, disponíveis na literatura técnica  
- descrição das medidas de controle existentes



 Segurança  no armazenamento de grãos  

PPRA 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Avaliação quantitativa de riscos 
a)  comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos  

riscos identificados na etapa de reconhecimento;
b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;

c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle;



 Segurança  no armazenamento de grãos  

PPRA 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Avaliação quantitativa de riscos 

Ruído, Iluminamento, ..................................................................

Poeiras ? 

Equipamentos indicados ?     
Grupo de exposição ?    



 Segurança  no armazenamento de grãos  

PPRA 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Estabelecimento de prioridades + cronograma 
- Medidas de controle

Constituição da CIPA ?     Recarga dos extintores ?     PCMSO ?
Treinamento EPIs ?          Validade PPRA ?

- Prazos ------- contínuo, permanente, etc... 
- Prioridades – EPC x EPI ? (especificação ?)



 Segurança  no armazenamento de grãos  

PPRA 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Análise Global do PPRA 
- Anual, avaliação do desenvolvimento,
novas metas e prioridades

Avaliar as medidas implementadas? 



 Segurança  no armazenamento de grãos  

PCMSO 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Quadro de Exames Médicos

Riscos Ocupacionais → Agentes químicos ?

Relatório Anual ?



 Segurança  no armazenamento de grãos

1 – Reconhecimento e avaliação de riscos

Físicos - Calor

■ Provocado pela ventilação deficiente, trabalho 
pesado, cobertura e poeiras que dificultam a 
respiração, suor em excesso



 Segurança  no armazenamento de grãos

1 – Reconhecimento e avaliação de riscos

Físicos – Radiações Não Ionizantes
(Infravermelho e Ultravioleta)

■ Serviços de solda



 Segurança  no armazenamento de grãos

1 – Reconhecimento e avaliação de riscos

Físicos - Ruído

■ Motores 
■ Roscas sem fim
■ Canecas dos elevadores
■ Caminhões
■ Movimentação dos grãos



 Segurança  no armazenamento de grãos

1 – Reconhecimento e avaliação de riscos

Físicos – Frio e Umidade
(Locais encharcados)

■ Limpeza e retirada da água
acumulada no pé dos poços
de elevadores e permanência

em locais abertos



 Segurança  no armazenamento de grãos

Riscos Físicos/Mecânicos, operacionais ou de 
acidentes ? 

Riscos ergonômicos ?



 Segurança  no armazenamento de grãos

Riscos ergonômicos

■ Iluminamento 
■ Organização do trabalho

■ Posturas inadequadas
■ Esforço excessivos



 Segurança  no armazenamento de grãos

Riscos físicos/mecânicos

■ Risco Estrutural

■ Queda de altura
■ Choque Elétrico
■ Transmissões de força 

sem proteção 
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 Segurança  no armazenamento de grãos

Riscos físicos/mecânicos

■ Queda de altura

Guarda-corpo para
acesso ao chapéu

do silo

Cabo-guia e 
cinto de segurança

p/ movimentação vertical



 Segurança  no armazenamento de grãos

Riscos físicos/mecânicos

■ Risco Estrutural

■ Queda de altura
■ Choque Elétrico (NR 10)
■ Transmissões de força 

sem proteção 
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Riscos físicos/mecânicos
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 Segurança  no armazenamento de grãos



 Segurança  no armazenamento de grãos

1 – Reconhecimento e avaliação de riscos

Químicos - Contaminantes

■ Poeiras (carga/descarga)

■ Fumos (serviços de solda)

■ Gases (expurgos)

■ Vapores (combustíveis)



 Segurança  no armazenamento de grãos

1 – Reconhecimento e avaliação de riscos

Biológicos
(principais vetores: fungos, insetos, roedores e pássaros)

■ Animais mortos
■ Fezes depositadas
■ O armazém pode conter ninhos 

de insetos, ratos, pássaros e cobras



 Espaços Confinados (NR 33)

Silos Moegas

 Segurança  no armazenamento de grãos



Poços de Elevadores Túneis

 Segurança  no armazenamento de grãos

 Espaços Confinados (NR 33)



Caixa de grãos Secadores

 Segurança  no armazenamento de grãos

 Espaços Confinados (NR 33)



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaço confinado é qualquer área ou ambiente
não projetado para ocupação humana
contínua, possui meios limitados de entrada e
saída, a ventilação existente é insuficiente para
remover contaminantes ou onde possa existir a
deficiência ou enriquecimento de oxigênio
Devemos avaliar:

■ Geometria       ■ Acesso   ■ Atmosfera



 Para caracterizar um “espaço” como “espaço 
confinado” deve-se fazer  a seguinte avaliação:

Fonte: Ministry of Labour Ontario Occupational Health and Safety

Foi projetado e construído para 
ocupação humana contínua ?

Pode ocorrer uma 
atmosfera perigosa? 

É um espaço 
confinado? 

Sim Sim Não

Sim Não Não

Não Sim Sim

Não Não Não



 Segurança  no armazenamento de grãos

ESPAÇOS CONFINADOS

Riscos armazenamento de grãos
(maior intensidade)

+
Riscos atmosféricos



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos Atmosféricos

■ Contaminantes

Gás Sulfídrico
Metano      
Fosfina
Monóxido de Carbono
Dióxido de Carbono

■ Deficiência de Oxigênio



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos– Gás Sulfídrico (H2S)
■ Gás incolor, solúvel em água, irritante e inflamável

■ Origina-se da decomposição de matéria orgânica vegetal e 
animal

■ Pode estar presente  em locais onde haja estagnação de 
água com quantidades variadas de matéria orgânica



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos– Gás Sulfídrico (H2S)
■ Possui cheiro de ovo podre em baixas concentrações e inibe 

o odor em altas concentrações

■ Limite de Tolerância = 8 ppm

■ Mais pesado que o ar → densidade = 1,189



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos Atmosféricos – Gás Sulfídrico (H2S)
■ Forma mistura explosiva com o ar

■ Temperatura de ignição = 260 ºC

■ Paralisa o sistema nervoso que controla 
a respiração, incapacitando os pulmões de funcionar,
provocando asfixia



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Metano (CH4)
■ Gás incolor, inodoro e inflamável

■ Origina-se da digestão anaeróbia, biodegradação de matéria 
orgânica na ausência de oxigênio

■ Pode ser produzido  a partir de diversos resíduos orgânicos, 
como esterco de animais, lixo doméstico e resíduos agrícolas



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Metano (CH4)

■ Mais leve que o ar  → densidade = 0,55



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Fosfina (PH3)

■ Gás incolor, inodoro e levemente solúvel em água

■ Reação do fosfeto de alumínio, liberando fosfina,   
extremamente  tóxico e que paralisa rapidamente o sentido 
olfativo

■ É utilizado para a eliminação de insetos que se encontram nos 
produtos armazenados 



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Fosfina (PH3)

■ Limite de tolerância = 0,3 ppm     

■ Densidade = 0,57                         

■ Ponto de fulgor = 100ºC



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Monóxido de Carbono (CO)

■ Asfixiante químico, tóxico e inflamável

■ Produzido pela combustão incompleta de compostos 
orgânicos

■ Possui mais afinidade que o oxigênio com a hemoglobina do 
sangue, formando a carboxiemoglobina 



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Monóxido de Carbono (CO)

■ Limite de tolerância = 25 ppm

■ Densidade = 0,9676



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Deficiência de Oxigênio<19,5%

■ Gerada pela respiração de grãos após serem colhidos.      
Durante este processo os grãos respiram o Oxigênio e
liberam o C02

■ Quanto  > a  UMIDADE e a TEMPERATURA
> o desprendimento de C02



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Riscos Atmosféricos – Gás Carbônico (C02)

■ Asfixiante Simples, incolor, com odor levemente ácido

■ Densidade = 1,52 a 21ºC



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

• O que avaliar ?

• Como avaliar ? 

• Quando avaliar? 

• Quem avalia ? 



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Como avaliar ? 



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Equipamentos de avaliação ?



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Equipamentos de avaliação ?





 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados - Ventilação

Ventilação Local 
Exaustora

Controle dos fumos 
de solda na fonte

Ventilação Geral
Ar de Reposição



 Espaços Confinados



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos de Acidentes

■ Engolfamento
■ Afogamento
■ Soterramento
■ Sufocamento

Desmoronamento de 
superfície de grãos 

compactados



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos de Acidentes

■ Engolfamento

■ Afogamento
■ Soterramento
■ Sufocamento

Arraste do trabalhador pela massa de 
grãos em movimento durante o 

descarregamento



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos de Acidentes

■ Engolfamento
■ Afogamento

■ Soterramento
■ Sufocamento

Desmoronamento de 
placas verticais de grãos 

compactadas



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos de Acidentes

■ Engolfamento
■ Afogamento
■ Soterramento

■ Sufocamento

Carregamento de silos 
com trabalhadores no seu 

interior



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados
Riscos Identificação dos riscos antes da 
entrada deve ser complementada com uma
com uma  APR - Análise Preliminar de Riscos



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Identificacão
Isolamento
Sinalização



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Sinalização - Anexo I

■ Sinalização obrigatória
para espaços confinados

■ Outros modelos

■ Dimensões



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Adaptar o modelo de PET,  
previsto no Anexo II, às
peculiaridades da empresa e
dos seus espaços confinados

■ A PET é válida somente para 
uma entrada



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Implementar um PPR  
(Programa de Proteção Respiratória)



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados - Implementar um PPR  
(Programa de Proteção Respiratória)



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

Implementar um PPR  
(Programa de Proteção Respiratória)

Em caso de existência de atmosfera 
alterada, o espaço confinado somente 
pode ser adentrado com a utilização
de máscara autônoma com demanda 
de pressão positiva ou com respirador  de linha de ar 
comprimido com  cilindro auxiliar para escape



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

É vedada a realização de
qualquer trabalho em 
espaços confinados de
forma individual ou isolada

Responsável       Supervisor        Vigia      Trabalhador
Técnico          de Entrada                     Autorizado



 Segurança  no armazenamento de grãos

Espaços Confinados

É vedada a designação 
para trabalhos em espaços 
confinados sem a prévia
capacitação do trabalhador

■ Falta de Capacitação e PET - Risco Grave e Iminente



 Sequência do programa - Espaços Confinados

■ Designação de Responsável Técnico

■ Elaboração do Programa

■ Adquirir instrumentos, equipamentos e EPIs

■ Elaborar e Implementar procedimentos de 
emergência e resgate

■ Capacitar o pessoal de entrada e supervisão

■ Arquivar a documentação

■ Avaliar eficácia do programa e alterações  necessárias



















Prêmio FALTA de
Segurança no Trabalho

Categoria:

ALEGORIA / CRIATIVIDADE
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