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Como será o Webinar?

• Mantenha seu microfone no mudo

• Envie perguntas através do Q&A

• 1h de apresentação

• 30 minutos respostas às perguntas do Q&A



Existimos para:

“Propagar a excelência para 

que as famílias prosperem e a 

sociedade progrida”



Referências técnicas

Download gratuito!



Segurança nos Transportadores
Sobre o que falaremos hoje?

1. Procedimentos comuns

2. Procedimentos aperfeiçoados

3. Os procedimentos mais eficazes



Além de vários 

procedimentos de Segurança em 

diversos países, este livro mostra 

Retorno de Investimento em 

Segurança

Livro Foundations for Conveyor Safety



96% dos acidentes são causados 

por atos inseguros.



Responsabilidade que temos com a
Segurança A. É dever legal e real do 

empregador de proteger os 

trabalhadores de riscos 

ocupacionais.

B. Para ser protegido, é necessário 

conhecer esses riscos e como 

evitá-los e, assim, ser capaz de 

reduzi-los.



Responsabilidade que temos com a
Segurança C. Os trabalhadores devem se 

sentir parte da segurança da 

empresa.

D. Você não deve penalizar ao 

reportar uma condição insegura ou 

um ato inseguro para que seja feito 

continuamente.



Responsabilidade que temos com a
Segurança E. Se os trabalhadores perceberem 

uma mudança positiva ao relatar 

uma condição insegura, eles 

continuarão a relatar no futuro.

F. O conselho de segurança dado 

pelos colegas é melhor recebido do 

que as instruções comunicadas 

pelos gerentes / supervisores.



Responsabilidade que temos com a
Segurança G. Os trabalhadores têm um grande 

papel em garantir sua própria 

segurança e a de seus colegas.

H. Tolerar atos inseguros 

normalmente por colegas de 

trabalho afeta sua própria segurança 

e a da empresa.



Responsabilidade que temos com a
Segurança I. Ao criar uma cultura de segurança 

de pares, em todos os níveis, é mais 

fácil persuadir a gerência, se a 

cultura de segurança não for a ideal.

J. Se a empresa não criar uma 

cultura de segurança eficaz, 

dependerá do bom senso de seus 

funcionários para evitar acidentes.



Principais Causas Raiz das Lesões e Acidentes

• Design deficiente e falta de tecnologia.

• Procedimentos Pobres ou Não usados.

• Compra na base do preço.

• Muitas regras.

• Pouco pessoal e pouco qualificado.

• Falta de Metodologia de Análise e Resolução de Problemas.



Mais um Papel de Lixo Não seria notado!



Um papel de lixo pequeno ficaria fácil de ser ver!



Os raspadores de correia 
reduzem a eficiência quando a 
correia sofre danos na 
superfície. 

Eles continuam a limpar, mas 
podem precisar de mais 
raspadores.

Procedimentos comuns



1
2

3
4

EPI’s e 
uniformes

Procedimentos comuns

5

Políticas, 
procedimentos, 

protocolos

Treinamentos
Equipamentos 
de segurança

A forma mais 
eficaz de 
manter os 

trabalhadores 
seguros



A. Capacete

B. Sapatos de segurança

C. Óculos de segurança

D. Protetor auricular

E. Respirador

F. Luvas

G. Proteção contra quedas

1. EPIs e uniformes corretos



• Sem roupas folgadas

• Sem moletons com capuz

• Joias: em casa ou no armário 

• Cabelo: curto ou preso

1. EPIs e uniformes corretos

Pontos fracos:

• Ineficaz

• Aberto para trabalhadores 

que não usam 



2. Políticas, procedimentos, protocolos

• Travamento de fontes de 

energia - Verifique se toda a 

energia foi eliminada

• Etiquetagem de fontes de 

energia - Verifique se todos os 

trabalhadores etiquetaram o 

equipamento



2. Políticas, procedimentos, protocolos

• Teste - Verifique 

• Bloqueio - Elimine a energia 

eliminada da tensão

Pontos fracos:

• Pode estar aberto a interpretações

• Não é obrigatório

• Não inclui todos os perigos



Mais sobre bloqueio de fontes de energia
• Energia e eletricidade não são a 

mesma coisa

• O bloqueio de fontes de energia 

elimina a energia armazenada 

gerada pelo estiramento da 

correia

• Retém a correia fisicamente

• Grampos na correia presos à 

estrutura

• Libera tensão quando o trabalho 

é concluído



1. Pedra presa na polia traseira

2. Polia traseira para de girar

3. Motor para/desarma e as polias param de girar

4. Correia estica na parte superior porque o 

acionamento está na parte dianteira

5. Contra peso é elevado para remover a pedra 

6. A pedra é removida e a polia traseira está livre

7. Estiramento na parte superior se contrai 

inesperadamente fazendo com que a polia 

traseira gire no sentido anti-horário

Energia armazenada na correia



É provável que 15% 
irão confiar nos 

novos conceitos, se 
é que estão 

prestando atenção

15% 35% 50%

3. Treinamento

Provavelmente 50%
irão confiar nos dados 
que forem fornecidos, 

se é que eles estão 
prestando atenção

Provavelmente 
35% irão resistir, 

se é que eles 
estão prestando 

atenção



1% 10% 34% 55%

Online

3. Treinamento preferível

Palestra Pratico Instrutor



4. Equipamentos de segurança

Chaves de parada de emergência

• Teste o cabo para ver se está com 

folga

• Meça e registre o desalinhamento

• Inspecione cabos e grampos

• Inspeção do comprimento e da 

localização



Folga e desalinhamento do cabo



Inspecione cabos e grampos

Correta

Incorreta



Instalação incorreta 

dos grampos



Inspecione comprimento 

e localização

Elevação: 915 a 1524 mm

Comprimento: 50 m

Comprimento / Suportes: 6 m



Proteções

a) Não podem ser um perigo

b) A.U.T.O.

c) Distância apropriada do perigo

d) Precisam de uma ferramenta para 

serem removidas

e) Cor de destaque

f) Proteção do rolete de retorno

4. Equipamentos de segurança



• Não excedem 23 kg

• Não têm bordas afiadas

• Dobradiças não criam um ponto de 

pinçamento

a) As proteções não podem ser um perigo



• Around (em volta)

• Under (embaixo)

• Through (atravessar)

• Over (em cima)

b) Não deve atingir a proteção (A.U.T.O.)



c) Distância apropriada
do perigo



d) Precisam de uma 
ferramenta para serem 

removidas



e) Cor de destaque



f) Proteção do rolete de retorno

• Instalada em cada rolete de retorno 

que tenha elevação menor do que 2 m 

ou sobre vias.



• Proteções 

plásticas contra 

esmagamento  

Aceitável, mas 

não é o ideal

Direção da Correia

Proteção do rolete



Grade protetora de roletes instaladas sobre passarelas ou vias
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Um trabalhador do ramo da mineração 

com 29 anos de idade e 1 ano de 

experiência sofreu um ferimento fatal 

durante a limpeza de uma polia 

tensora. A vítima estava trabalhando 

em um elevador aéreo localizado sob o 

transportador de correia quando foi 

capturado pela polia do transportador

Eliminar o perigo



Comparativo das condições de trabalho



Velocidade da correia e tempo de reação

0 0,5 1 1,5 2 2,5

  3/10

  3/4

  3/10

  3/4

  3/10

  3/4

Distância percorrida antes de soltar a ferramenta

Tempo de reação (segundos)Velocidade da 
correia (m/s)

2,7

2,1

1,5



Fatalidades por localização (%)



Fatalidades por Atividade

Limpeza

Perto ou em 
cima da correia

Trabalho em 
altura

Queda de 
objetos

Manutenção

DesconhecidoInspeção

Alinhamento 
de correia



Um operador de usina com 39 anos e 1 

ano e 14 semanas de experiência 

morreu em uma operação de mineração 

de ouro de superfície. A vítima estava 

varrendo um prédio de triturador 

quando caiu por uma abertura de 

aproximadamente 15 metros até o 

andar de baixo.

Eliminar o perigo



Reduza o material de retorno para reduzir o risco

Culpados:

1. Limpeza da correia insuficiente ou 

incorreta

2. Superfície ou emenda da correia ruim

3. Manutenção inadequada



Reduza a poeira para reduzir o risco

Culpados:

1. Excesso de confiança na vedação

2. Suporte da correia inadequado

3. Não manipular as velocidades do ar



Reduza a poeira para reduzir o risco

Culpados:

1. Folga da correia

2. Manutenção do revestimento de desgaste

3. Vedação na calha



• Tecnologias de Simulação

• Máquinas Autônomas e Controle Remoto

• Máquinas com maior capacidade, mais 

inteligentes e muito mais seguras.

• Sistemas de Transporte Automatizado.

• Equipamento de Segurança Pessoal 

Inteligente.

Novas Tecnologias



• Metodologias de Trabalho Mais Inteligentes e com 

Melhoria Contínua.

• Respostas Inteligentes, Rápidas e Eficientes a 

acidentes em areas remotas.

• Sistemas para localizar colaboradores em catástrofes 

com robôs.

• Sensores, Sensores e mais Sensores!

• Infraestrutura Autônoma

• Tudo em comunicação com a “Internet of Things”.

Novas Tecnologias
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A analogia do Iceberg

• Águas são navegáveis, o sucesso 

depende: do projeto do barco, das 

habilidades de marinheiro, do treinamento 

e recursos da equipe!



Conclusão: mais limpa, mais segura e mais produtiva através da 
segurança

Grandes conquistas 

alcançadas somente 

pelo trabalho em 

equipe!

Criatividade, empatia e 

coragem são as 

habilidades do futuro!

Nós temos a coragem 

de mudar?



Segurança nos Transportadores
Discutimos...

1. Procedimentos comuns.

2. Procedimentos aperfeiçoados

3. Os procedimentos mais eficazes



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
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