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Como será o Webinar?

• Mantenha seu microfone no mudo

• Envie perguntas através do chat

• 1h de apresentação

• 30 minutos respostas às perguntas do chat



Sobre o que falaremos hoje?
• Por que usar um transportador de correia?

• Estatísticas de uma correia transportadora

• TOP#14 problemas que reduzem vida útil da correia

• Como aumentar a vida útil da correia

• Estatísticas de segurança e manutenção

• O que já deu certo



Existimos para:

“Propagar a excelência para 

que as famílias prosperem e a 

sociedade progrida”



Referências técnicas

Download gratuito!



Por que usar 
transportador 
de correia?



É o meio mais eficiente, 
rápido e barato de transportar 
material a granel em um 
processo, com objetivo de 
entregar a mesma quantidade 
de material que recebeu.



Você sabe qual  
o custo total de 
uma correia?



Você sabe qual 
o custo total de 
trocar uma 
correia?



Você sabe qual o 
custo total de 
uma emenda na 
correia?



A correia 
transportadora é a 

responsável por 40-50% 
do custo de um 

transportador



80% dos problemas nas 
correias transportadoras 
acontecem nos pontos 

de transferência

Em torno de 70% do total investido em manutenção de 
transportador são referentes a trocas de correia 
desgastadas antes da vida útil prevista

70%



Curiosidades da Correia ST8000 – Mineração
• Correia transportadora de maior união de ruptura no mundo em 

operação (maior que essa apenas em Chuquicamata (Codelco) –

Chile – Modelo Flexsteel ST 10.000 em comissionamento)

• 12mm cobertura superior x 10mm cobertura inferior

• Comprimento da correia: 9.300 metros

• Peso de 150,45 Kg por metro 

• Peso total da correia 1.395.000 Kg – o peso de 1.268 carros populares

• 86 cabos de 14 mm de diâmetro, total de 799KM de comprimento, que 

daria para construir uma tirolesa do S11D até Belém do Pará

• Número de emendas na correia: 36 



Curiosidades da Correia ST8000 - Mineração
• Local especial e climatizado para realização das emendas da correia



Curiosidades da Correia ST8000 – Mineração

• Valor x metro: USD 870,00

• Valor total da correia: 9.300 m x USD 870,00 = USD 8.091.000,00 = 

R$42.882.300,00

• Valor da emenda: R$ 300.000,00

• 36 emendas x R$ 300.000,00 = R$ 10.800.000,00

• Valor final aproximado da troca da correia: >R$ 53 Milhões



Curiosidades da Correia ST8000 – Mineração

• Você achou alto o valor de troca dessa 

correia? (R$ 53 Milhões)

• Você sabia que a cada mês de vida útil da 

correia perdido desperdiçou R$ 880k no 

mínimo?

• E se dissermos que a vida útil poderia ser 

maior?



Como aumentar a vida útil da 
correia?



TOP #14 problemas 
comumente observados que 
afetam a vida útil da correia



TOP #1
Falta de 

conhecimento 
sobre as condições 

do material 
transportado e 

sobrecarga

• Temperatura do material
• Mudança do material 

transportado
• Alteração de característica de 

material por frente de lavra
• Uso da correia adequada para 

cada aplicação
• “Camelos” (material entupido 

no  chute)



TOP #2
Carregamento 
do material 
realizado antes 
de finalizar a 
zona de 
transição

• Difícil de vedar perfil elíptico
• Material preso entre correia e vedação 

lateral
• Derramamento de material
• Contaminação de outros 

equipamentos 



TOP #3
Envergamento 
da correia 
(excesso de 
tensão nas 
bordas)

• Redução de custo de 
projeto

• Distância de transição 
menor que indicado



TOP #4
Usar diâmetros 
de tambor 
inapropriado 
(menor) e sem 
proteção

• Confirmar diâmetro 
adequado dos tambores

• Tambores com 
revestimento adequado

• Usar correias adequadas 
para cada transportador / 
aplicação



TOP #5
Falta de um 
suporte 
adequado na 
zona de carga da 
correia

• Carga excessiva na correia
• Maior risco de danos na correia 

por falta de absorção de impacto
• Risco de material preso entre 

correia e vedação



TOP #6
Falta de um 
desenho correto 
da calha guia e 
do sistema de 
vedação

• Conjunto de calha-guia com chapa 
de desgaste e vedação lateral 
inadequada

• Calha-guia com ângulo de saída de 
material

• Bom suporte da correia
• Risco de desalinhamento pela 

vedação mal ajustada



TOP #7
Falta de um 
projeto eficiente 
de ponto de 
transferência e 
alimentação não 
centralizada

• Risco de desalinhamento da correia 
(Cargas e granulometria do material)

• Risco de desgaste desigual da correia
• Maior carga sobre a vedação lateral



TOP #8
Falta de práticas 
adequadas de 
manuseio e 
armazenagem da 
correia

• Danos à estrutura da correia 
gerando desbalanceamento

• Ressecamento da correia 
(fragiliza carcaça)



TOP #9
Desalinhamento 
da correia e falta 
de sistemas de 
alinhadores

• Perda de área útil da correia / dano à 
sua largura

• Danos à estrutura do transportador
• Contaminação de outros componentes
• Perda de produtividade
• Risco à segurança



TOP #10
Falta de um 
sistema de 
limpeza eficiente 
e adequado.

• Contaminação de outros componentes
• Desalinhamento da correia
• Desgaste prematuro da carcaça da 

correia



TOP #11
Falta de 
procedimento e 
qualidade nas 
emendas de 
correia

• Ineficiência do sistema de 
limpeza

• Risco de aumento de dano pelo 
sistema de limpeza

• Desalinhamento da correia
• Risco de romper a correia



TOP #12
Excesso de 
tensão na correia

• Sobrecarga na estrutura 
interna da correia

• Risco de deformação 
permanente

• Desalinhamento 



TOP #13
Falta de manutenção 
adequada, preditiva, 
preventiva e 
corretiva.

• Acúmulo de problemas 
(efeito dominó)

• Reparos mais caros



TOP #14
Identificador de 
rasgo ineficiente

• Parada de produção 
inesperada

• Reparo mais caro
• Risco à segurança
• Perda maior do 

comprimento da correia



Dos 14 problemas 
levantados, 11 estão no 
ponto de transferência:

1. Alinhamento da correia
2. Diâmetro do tambor
3. Tensionamento da correia
4. Distância de transição
5. Carregamento na zona de transição
6. Chute
7. Suporte da correia
8. Calha-guia (placa de desgaste)
9. Calha-guia (vedação)
10. Sistema de limpeza
11. Identificador de rasgo
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Enquete interativa



Outras estatísticas



80% dos problemas 
acontecem nos 
pontos de 
transferência

A U.S. Mine Safety and Health Administration
(Administração de Saúde e Segurança dos EUA)
estima que 85% da manutenção em transportadores
de correia é resultado de derramamento de material
fugitivo nos pontos de Transferência.
E a redução de custo em eliminar esse derramamento
em um único ponto de transferência é significante.
Material derramado é um desperdício custoso em
toneladas de material por ano, mão de obra para
limpeza, riscos significativos para a segurança e
excessivo desgaste e danos à correia e seus
componentes causados por desalinhamento.
Operações devem notar essas 4 dicas chaves para
eliminar o derramamento de material.

1. Reduzir impacto – Impacto na zona de carga causa
desgaste e danos à correia, enfraquecendo sua
carcaça. Para reduzir o impacto em um ponto de
transferência, posicione mesas de impacto para apoiar
a correia. Ou, use cavaletes de impacto no ponto de
transferência. Esses são cavaletes reforçados com
rolos cobertos com borracha para absorver o impacto.

2. Carregamento Centralizado – Idealmente, cada
ponto de transferência deve ser projetado para
carregar a correia no centro e de maneira uniforme.
Carregamento descentralizado pode ser corrigido
utilizando-se sistemas como chapas de desgaste,
defletores, telas, barras ou chutes curvos – todos com
objetivo de direcionar o fluxo de material para o centro
da correia.

3. Manter tensão adequada nos raspadores – Para
uma limpeza eficiente, os raspadores de correia devem
ser instalados no local e ângulo adequados. Como
muitos sistemas múltiplos de limpeza são instalados
pelos fabricantes, os operadores devem apenas se
preocupar com a manutenção, tensão e reposição de
lâminas de maneira adequada.
A maioria dos sistemas de limpeza de lâmina / correia
utilizam um sistema de tensionamento que deve ser
inspecionado ou ajustado semanalmente. Ajuste
inadequado dos raspadores gerará muito material de
retorno, desgaste prematuro dos componentes e
eventuais derramamentos e desalinhamentos.

4. Selecione e mantenha adequadamente
as calhas-guias – Calhas-guias são a chave
para prevenir derramamento de material na
zona descarga e à sua volta – desde o
momento que o material deixa o chute de
carregamento até atingir a velocidade da
correia. Então a calha-guia geralmente se
estende do carregamento por alguns metros
na correia. Vedações laterais devem fazer um
leve contato com a correia e devem ser
montadas próximas o suficiente para que o
espaço possa ser selado com uma borracha
flexível ou tiras de poliuretano. Múltiplas
camadas de vedação (uma contenção
primária contra a parede da calha-guia e
outra contra a correia) são boas quando
contém o particulado mais fino.
Note que o desgaste da vedação depende da
folga da correia, que pode permitir que o
material se acumule. Chapas de desgaste
devem ser instaladas no lado interno do chute
para proteger a vedação lateral de forças da
carga. Para prevenir derramamento e manter
a vida da vedação, chutes devem ser
inspecionados para alinhamentos e áreas de
desgaste, ou ambos.
Também é importante que as calhas-guias e
os chutes de descarga possam ser
selecionados para atender às características
do material e da correia onde serão
aplicados.



Segurança:
Fatalidades por 
região da correia



Segurança:
Fatalidades por  
atividade realizada

Limpeza

Inspeção

Alinhamento 
de correia

Desconhecido

Manutenção

Queda de 
objetos

Trabalho em 
altura

Subir na 
correia



O que já deu certo



Terminal de Grãos – Santos (SP)
• Melhora do suporte da correia (TOP#5)
• Calha guia redimensionada e ajustada + caixa traseira (TOP#6)
• Vedações laterais adequadas (TOP#6)
• Alinhadores de carga e retorno (TOP#9)



Terminal de Grãos – Santos (SP)
• Redução de emissões de 

poeira a níveis aceitáveis pelo 
órgão regulador

• Direcionamento de equipe de 
manutenção e limpeza de 45 
pessoas a outros pontos da 
planta

• Não houve mais reclamação 
da área de embarque civil por 
emissões desse 
transportador



Mineração de Ouro
• Suporte da correia (TOP#5)
• Calha guia redimensionada e ajustada (TOP#6)
• Caixa traseira (TOP#6)
• Vedações laterais adequadas (TOP#6)
• Dust Bag (TOP#6)
• Alinhamento de correia (TOP#9)
• Protetor de tambor traseiro (TOP#4)



Mineração de Ouro - resultados
• Redução de limpeza de área 

(3x por semana para 1x por 
mês)

• Controle de 99% do pó 
gerado

• Aumento 3x de vida útil da 
correia

• Redução de material 
derramado 8 ton/dia para 
0,7 ton/dia (-91,25%)



Porto



Porto



Porto

Sistema completo de controle de material a 
granel
• Caixa de lavagem (TOP#10)
• Raspadores pneumáticos (TOP#10)
• Vedação lateral adequada (TOP#6)
• Suporte de correia adequada (TOP#5)
• Protetor de tambor traseiro (TOP#4)
• Monster Tracker (Alinhador - TOP#9)



Porto

Sistema completo de controle de 
material a granel

• Redução de pelo menos 96% do 
material de retorno

• Correia sempre alinhada, evitando 
material derramado do ponto de 
transferência

• Melhora na no sistema de vedação 
com suporte adequado, evitando 
derramamento de material e danos à 
correia.



Presença em todo território Nacional

SEDES PRINCIPAIS

CAMPINAS /SP (31 anos)
MARTIN ENGINEERING 
BRASIL
END.: Rua Estácio de Sá, 2104 
Campinas/SP

PARAUAPEBAS /PA  (5 anos)
MARTIN ENGINEERING
END.:PA-160 Qd 126, Lt 03
Parauapebas/PA

TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

Brasil

EQUIPE DE VENDAS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TODO TERRITÓRIO NACIONAL.



Conte com a Martin e seus mais de 75 anos 
de experiência no mundo, e mais de 30 

anos no Brasil, em soluções completas e 
personalizadas para otimizar seu 

transportador de correia!



Referências técnicas

Download gratuito!
Treinamentos Online/Presenciais



Para um atendimento personalizado e dúvidas técnicas, 
entre em contato conosco: 

• br_marketing@martin-eng.com

• (19) 9 8181 8209



OBRIGADO!

Pesquisa de 
satisfação


