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Como será o Webinar?

• Mantenha seu microfone no mudo

• Envie perguntas através do Q&A ou Chat

• 1h de apresentação

• 30 minutos respostas às perguntas do chat



Existimos para:

“Propagar a excelência para 

que as famílias prosperem e a 

sociedade progrida”



Referências técnicas

Download gratuito!



Ponto de Transferência



• Perda de lucros
• Desperdício de material
• Manutenção exagerada
• Preocupações com a 

segurança
• Problemas de saúde
• Fiscalização ambiental
• Partículas finas 

Poeira e derramamento do transportador



Poeira, derramamento e suporte da correia
Sobre o que falaremos hoje?
1. O conceito de contenção
2. O papel do suporte da correia na contenção
3. Soluções para auxiliar na contenção

Reduza o desperdício de material 
com o combate à poeira e ao 
derramamento no ponto de 
transferência.



O conceito de contenção
• A poeira e o derramamento 

podem ser contidos entre 
os pontos A e B. 



3 fontes de movimento do ar
Ar deslocado (sempre presente)
• Volumes iguais do material colocado no chute

Ar induzido (sempre presente)
• No ponto de descarregamento, o material se 

expande, puxando o ar

Ar gerado (nem sempre presente)
• Os dispositivos empurram o ar para dentro do 

ponto de transferência (trituradores, dispositivos 
similares a ventiladores)

Fluxo total de ar = soma dos três tipos

Tipos de movimento do ar



Temos de garantir que 
toda a área de carga do 
material esteja 
devidamente selada.

Portanto, é necessário ter 
um bom suporte da correia 
na zona de carga da 
correia.



Para falarmos a mesma 
língua



Chute Completo



Calha Guia



Temos de calcular o comprimento da calha 
necessária para o material a ser acomodado 
na correia

Temos que medir o movimento do ar e 
velocidade da correia

L = 𝑉𝑉 ∗𝐹𝐹𝐹𝐹
0,5

L = Comprimento da Calha
V = Veloc. Correia (m/s)
FC = Fatores do Calha
FC = Se Qtot < 0,5 m³/s = 0,5

Se Qtot > 0,5 m³/s = 0,9



Nós temos que calcular a altura da calha 
guia, para isso devemos medir a velocidade 
de ar atual

De acordo com a CEMA, quando a
velocidade do ar interno é inferior a
1,0 m/s, o material é acomodado e
não gera pó

𝑄𝑄 _ 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉 _ 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙



Com o que se parece a contenção

Antes Depois



A contenção usa vários elementos

Caixa traseira

Mesa de impacto Suporte da correia



1. Suporte adequado da correia

2. Revestimento de desgaste

3. Vedação

4. Redução das velocidades do ar:
a) Cortinas
b) Proporcionar mais espaço com um 
projeto eficiente da calha guia
a) Reduzir o que entra

Passos para a contenção



Suporte ruim 
da correia 
deixa as 

correias com 
folga



1. Compromete a vedação estanque
2. Permite que o material escape
3. Permite que o ar escape
4. O ar transporta a poeira
5. Danifica as correias

Folga da correia



Folga cria dano por aprisionamento



Dano de 
aprisionamento à 

correia • E por uma vedação projetada  de forma errada e 
fabricada com um material agressivo



Suporte ruim da correia – Folga da correia



Melhores maneiras de eliminar a folga



Dificuldade com roletes padrão

Trabalhos de 
manutenção 

que são difíceis 
de fazer, não são 

feitos.



• Estruturas deslizantes em uma

base estacionária

• Podem utilizar roletes de aço

ou de impacto

• Melhora a segurança e torna a

manutenção ainda mais fácil

Roletes do suporte do alinhador simples



Outros tipos de suporte para a correia

Mesa de impacto Mesa de Vedação 



Atentar para o cálculo da mesa de impacto

FI = W + √ 2 · k · W · hd



Mesas de impacto (na zona de impacto)

Barras centrais 
1/2” a 1” abaixo 
da correia



Nem todas as mesas de impacto são iguais

UHMW

Material de impacto



Roletes entre as mesas de impacto/vedação

• Apoia a correia
• Não suportará o impacto
• Instalada ao longo da 

calha-guia
• Devem ser incluídos 

roletes entre elas



Mesas de Vedação (na zona de acomodação)



Convertendo roletes em mesas de Vedação
• Adaptações simples nos 

cavaletes existentes
• Conectar 2 ou mais roletes 

elimina a folga.
• Atualização econômica do 

ponto de transferência.



Sistemas de vedação lateral
Vedação da calha-guia: 
última oportunidade para se controlar o 
material fugitivo e evitar vazamento.



FOUNDATIONS™
• Aulas ao vivo ministradas por um instrutor (pós Covid19)
• Aulas on-line
• Avaliações no local



Poeira, derramamento e suporte da correia
Discutimos...
1. O conceito de contenção
2. O papel do suporte da correia na contenção
3. Soluções para auxiliar na contenção

Obtenha resultados no combate à 
poeira e ao derramamento no 
ponto de transferência.



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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