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ARMAZENAGEM DE GRÃOS É FOCO DE FISCALIZAÇÃO INTENSIVA
EM BAGÉ E DOM PEDRITO
Dando sequência a uma ação estadual de fiscalização em silos de 
armazenagem de grãos, nesta semana, entre os dias 08 a 12 de 
novembro, as áreas rurais dos municípios de Bagé e Dom Pedrito 
recebem uma equipe de fiscalização do CREA-RS. O objetivo principal 
é garantir a efetiva participação de profissionais e empresas 
habilitadas nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geologia, buscando 
a defesa da segurança da sociedade, fundamentado na ética, proteção 
ao meio ambiente e nos aspectos humanos, sociais e econômicos.

Participam da ação, com supervisão de Gustavo Marure Vaz, os 
agentes fiscais Albino Herter Neto (inspetoria de Ijuí), Amâncio Renato 
S. Nascimento (inspetoria de Santo Ângelo), Edson Luis de Souza 
Rodrigues (inspetoria de Alegrete) e João Alberto Chaves de Castro 
(inspetoria de Santana do Livramento).
Segundo dados da Conab, o estado possui 4.727 armazéns 
cadastrados para armazenagem de grãos. A safra de grãos 2020/2021 
registra uma produção de 24,6 mil de toneladas, o Rio Grande do Sul 
vai colher nesta safra de verão (2020/2021) 59,24% a mais do que na 
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safra anterior (2019/2020). Destaque para a soja, que tem um 
incremento na produção de 80,02%, passando de 11,2 mi de 
toneladas para 20,2 mi de toneladas nesta atual safra, e de 
produtividade (76,63%), com rendimento projetado de 3,32 toneladas 
por hectare, em área de 6 milhões de hectares, apenas 1,56% maior 
que no ano anterior.

Dados da BBC News Brasil demonstram que o trabalho em silos está 
entre as atividades com mais acidentes fatais no país. O mesmo 
estudo divulga, ainda, que o Rio Grande do Sul está entre os Estados 
com maior número de acidentes, ficando atrás de Mato Grosso e 
Paraná. Entre os acidentes mais comuns estão o soterramento que 
ocorre quando tentam desobstruir o duto caminhando sobre os grãos, 
podendo causar a morte por asfixia e, também, mortes por intoxicação 
devido a inalação de gases tóxicos produzidos pela fermentação dos 
grãos.
O que é solicitado pelo CREA-RS:
- ART do projeto orgânico e assistência técnica referente a 
armazenagem de produtos
Agrícolas
- Registro da empresa – Unidade Armazenadora - art. 1º da Norma de 
Fiscalização N° 004/2010 da Câmara de agronomia, c/c art. 59 da Lei 
5.194/66
- Manutenção do secador NR 31.13
- Manutenção da plataforma flexível - tombador NR 31.17
- Manutenção proteções coletivas (elevadores, rampas, passarelas, 
plataformas, escadas de degraus ou escadas tipo marinheiro) 
NR31.12.40
- Laudo de linha de vida quando trabalho realizado em altura – NR 
31.14.8
- Manutenção do painel elétrico, instalações elétricas e laudo de 
aterramento NR 31.22
- Laudo de manutenção do SPDA
- Laudo de manutenção de transformador/subestação
- Laudo técnico pela inspeção de vasos de pressão – NR 13
- Responsável técnico pelo PPRA
- Certificados dos cursos de qualificação realizados em atendimento as 
NR 10, NR, 12, NR 13,  NR 33, NR35
- Programa de Prevenção de Riscos em Espaços Confinados
- Programa de Gerenciamento de Riscos em Trabalho em Altura
- Plano de Emergência
- Contrato das empresas terceirizadas prestadoras de serviços.
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NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM SANTANA DO 
Á Ó
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