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Correias Transportadoras Antiestáticas e  
Resistentes ao Fogo

Grandes perdas na indústria de mineração ocorridas nos últimos anos mostraram 
que incêndios em transportadores podem causar danos significativos e ter um 
importante impacto na cadeia de abastecimento do cliente. Entre 2013 e 2019, a 
indústria registrou perdas individuais de até USD 125 milhões. É importante priorizar 
a proteção de transportadores críticos, pois apenas uma curta paralisação pode 
gerar lucros cessantes significativos. Correias transportadoras antiestáticas e 
resistentes ao fogo, designadas neste documento como do tipo FRAS (da sigla em 
inglês Fire Resistant Anti Static), podem ajudar a reduzir este risco, mas não 
constituem o único meio para mitigá-lo. 

Além disso, os transportadores do tipo FRAS são antiestáticos, 
já que suas características construtivas limitam a geração e 
acúmulo de eletricidade estática.

Existe uma ampla gama de padrões de especificação para 
correias do tipo FRAS, sendo, portanto, necessário avaliar 
cuidadosamente a melhor opção, conforme a aplicação 
desejada.

Correias transportadoras do tipo FRAS –  
O que são?

Correias transportadoras antiestáticas e resistentes ao fogo 
(FRAS) são projetadas de modo que as coberturas superior e 
inferior atendam aos padrões de retardamento ao fogo 
exigidos por normas locais. Isto garante que este tipo de 
correia seja de difícil ignição e, portanto, não contribua para 
causar ou propagar um incêndio. É importante notar que as 
correias do tipo FRAS são resistentes, mas não à prova de 
fogo. 

Cobertura ou revestimento superior

Borracha de ligação

Carcaça têxtil

Cobertura ou revestimento inferior

Construção típica de uma  
correia transportadora



Conheça os riscos

Os transportadores são projetados para conduzir diversos 
materiais, mas podem também ajudar a propagar o fogo. Uma 
correia transportadora pode percorrer mais de 40 m em  
15 segundos, o que é levado em conta nos ensaios de 
combustibilidade das correias do tipo FRAS (norma ISO 340).

A detecção de fumaça pode ter seu tempo de resposta 
comprometido, especialmente quando a velocidade do ar é 
aumentada. Um incêndio pode então ser propagado por uma 
distância considerável antes de ser detectado. 

A queima de borracha pode produzir grandes quantidades de 
fumaça escura e tóxica, algo particularmente perigoso em 
áreas subterrâneas. 

A perda de um transportador crítico pode ter grande impacto 
no negócio da empresa devido ao tempo necessário para 
reparos ou substituição. 

O tempo de intervenção é muito importante no controle de 
incêndios em correias transportadoras, já que altas 
temperaturas podem levar rapidamente ao colapso estrutural 
do transportador. Conforme anteriormente mencionado, 
correias do tipo FRAS são mais resistentes ao fogo, embora 
também sejam passíveis de combustão. 

Correias do tipo FRAS permitem maior tempo de resposta 
para sistemas de proteção contra incêndio. A propagação da 
chama pode ser reduzida, aumentando, portanto, a eficácia do 
sistema de proteção.

Fontes de ignição

O fumo e a realização de trabalhos a quente devem ser 
restringidos. Deve-se utilizar um sistema formal de autorização 
para trabalhos a quente sempre que esta atividade não puder 
ser evitada.

Falha mecânica de acionadores, polias, raspadores, e no 
controle de alinhamento e de curso, podem levar ao 
aquecimento localizado e ignição das correias.

Tipos de correias FRAS

Existem uma série de critérios aplicáveis à fabricação, 
instalação e teste de correias do tipo FRAS, dependendo das 
normas e regulamentos vigentes em cada país. Neste 
documento referenciam-se as Normas Europeias (EN), uma 
vez que seu emprego é amplamente aceito. Contudo, 
requisitos e normativas locais devem sempre ser observados. 

De acordo com a norma EN12882 (para transportadores 
instalados acima do solo), existem 10 categorias de correias 
do tipo FRAS com diferentes níveis de proteção, dependendo 
da aplicação.

A norma EN14973 (para instalações subterrâneas), designa  
5 categorias de proteção possíveis. 

As correias do tipo FRAS usadas para transporte subterrâneo de 
carvão são as que normalmente requerem o nível de proteção 
mais elevado, Classe C1 de acordo com a norma EN14973. 

Ao considerar a instalação de correias do 
tipo FRAS, deve-se observar o seguinte: 

1. Sua aplicação vai depender do material a ser 
transportado, do tipo de estrutura do transportador, 
dos intertravamentos de controle existentes, e da 
proteção contra incêndio instalada. As normas e 
regulamentações de segurança também influenciam o 
tipo de correia a ser utilizado. 

2. O material a ser transportado é abrasivo? À medida em 
que a correia se desgasta, o mesmo acontece com o 
seu revestimento resistente ao fogo. A norma ISO 340 
faz uma distinção entre a resistência ao fogo das 
correias com revestimento (EN12882 Classe 2A) e a 
resistência ao fogo de correias sem revestimento 
(EN12882 Classe 2B). No caso de correias Classe 2B, a 
borracha de ligação deve ser mais espessa do que a 
borracha de ligação usada para correias Classe 2A.

3. Deve-se dar preferência à utilização de correias do tipo 
FRAS com a classe de proteção mais elevada. É 
importante buscar o equilíbrio entre nível de proteção, 
perfil de desgaste esperado e o custo. 

4. É importante conduzir uma avaliação de risco na 
infraestrutura de transportadores e determinar os 
controles necessários a implementar. A avaliação de 
risco deve considerar não somente a segurança de 
pessoas, mas também a possibilidade de danos para os 
equipamentos. Os controles devem diminuir o risco 
residual para níveis aceitáveis   de acordo com guias e 
regulamentos internos da empresa. 

5. Devem ser instalados dispositivos de proteção 
mecânica tais como, sensores de deslizamento, de 
fricção, de desalinhamento, detectores de 
arrancamento e corte da correia, além de sensores de 
temperatura de resistência nas polias. Estes 
dispositivos requerem inspeção e testes regulares. 

6. Para transportadores inacessíveis como, por exemplo, 
aqueles instalados a mais de 10 m do solo, ou os que 
estejam enclausurados, deve-se combinar a utilização 
de correias transportadoras do tipo FRAS com a classe 
de proteção adequada e sistemas de proteção contra 
incêndio.

7. Para transportadores que representem um gargalo de 
produção, com impacto potencial superior a 30 dias de 
parada em caso de avaria por incêndio, deve-se 
considerar a utilização de correias do tipo FRAS com a 
classe de proteção adequada, especialmente se não for 
possível a instalação de sistemas de proteção contra 
incêndio ao longo de todo o percurso do transportador.

8. Ao considerar a utilização de correias do tipo FRAS no 
retrofit de estruturas transportadoras existentes, deve-
se levar em conta a mudança nas propriedades da 
correia a fim de garantir que a integridade estrutural 
dos transportadores seja preservada. Em comparação 
com correias comuns, as correias do tipo FRAS 
geralmente são mais pesadas, além de possuir 
propriedades mecânicas distintas.



Ensaios

Apesar de existirem várias normas aplicáveis, a base da 
maioria dos testes para correias transportadoras utilizadas  
em aplicações industriais é a norma ISO 340. 

Ensaio de Galeria 
Este ensaio replica a ocorrência de um incêndio em 
transportador fechado, sendo que a correia deve permanecer 
intacta ao longo de um comprimento predeterminado. 

Ensaio de Atrito Correia/Tambor  
Trata-se de um dos ensaios mais importantes, e que mostra 
como o atrito com o tambor pode provocar a ignição na 
correia. Durante o ensaio, simula-se uma correia travada e  
um tambor ou polia acionados, em movimento de rotação, 
resultando em atrito e aumento de calor. Durante o ensaio: 

 ̤ Mede-se a variação de temperatura por intervalo de tempo. 
 ̤ Monitora-se a temperatura do tambor. 
 ̤ Observa-se se há presença ou ausência de incandescência 

ou chama na correia. 

Ensaio de Reação à Chama 
Através deste ensaio, realizado em laboratório, verifica-se se 
uma determinada massa de correia transportadora pode ser 
inflamada utilizando-se uma pequena fonte de ignição (no 
caso, um bico de Bunsen). Registra-se o tempo de auto-
extinção das chamas ou de incandescência, caso ocorra. 

Ensaio de Resistência Elétrica 
Neste ensaio, mede-se a possível acumulação e descarga de 
eletricidade estática em transportadores em movimento. O 
parâmetro de referência é de 3,0 x 108 Ohms. 

As informações aqui contidas servem de orientação e de referência. Para obter 
maiores informações, é importante consultar o fornecedor das correias 
transportadoras, bem como as normas e regulamentos locais.

Pontos importantes

Correias do tipo FRAS podem se desgastar mais rapidamente 
e, à medida que isso ocorre, sua resistência ao fogo também 
diminui. A resistência à abrasão é, portanto, uma consideração 
importante ao selecionar uma correia do tipo FRAS. É 
fundamental garantir que os planos de manutenção sejam 
consistentes com o perfil de desgaste da correia. Com isso, é 
possível assegurar que as características para as quais as 
correias do tipo FRAS tenham sido selecionadas sejam 
preservadas ao longo de sua vida útil.

As especificações para correias tipo FRAS podem variar 
muito. Deve-se provar e questionar os fornecedores. Em 
alguns locais os fabricantes são obrigados a testar cada 800 
m de correia, removendo uma amostra. Também é possível 
recorrer a laboratórios especializados para a realização de 
ensaios comprobatórios. É importante assegurar que a correia 
selecionada tenha passado pelos ensaios necessários.

Organização e limpeza

O derramamento de material do transportador deve ser 
minimizado e inspeções físicas diárias da correia devem ser 
realizadas com o objetivo de identificar e resolver problemas 
de limpeza. Além disso, deve-se implementar um programa  
de inspeção e manutenção com vista a evitar a deterioração 
das estruturas e dos equipamentos que compõem os 
transportadores.

Para locais em que sistemas de aquecimento sejam 
necessários (isto pode ocorrer em determinadas regiões, 
dependendo da latitude e/ou da altitude), tais sistemas devem 
ser inspecionados rotineiramente. Preferencialmente, deve 
haver monitoramento remoto de temperatura.
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Classe Aplicabilidade 

1 Uso geral, risco de incêndio por acúmulo de eletricidade estática.

2A Conforme Classe 1, com risco adicional de incêndio por chama aberta na cobertura/revestimento da correia.

2B Conforme Classe 2A, com risco adicional de fogo na carcaça da correia.

3A Conforme Classe 2A, porém com o risco adicional de incêndio devido a atrito localizado.

3B Conforme Classe 2B, com o risco adicional de incêndio por atrito localizado.

4A Conforme Classe 1, porém com ensaio de propagação de chama.

4B Conforme Classe 4A, porém com um risco adicional de aquecimento por atrito localizado.

5A Conforme Classe 4B, porém com risco aumentado de ignição por atrito. Sem proteção secundária.

5B Conforme Classe 5A, porém com risco adicional de incandescência da correia.

5C Conforme Classe 5B, porém com risco adicional caso a correia esteja localizada em atmosfera explosiva.

Classe Aplicabilidade 

A Uso geral, limitações de acesso e rotas de escape.

B1 Conforme Classe A, porém com atmosfera potencialmente inflamável. Sem proteção secundária.

B2 Conforme Classe A, porém com atmosfera potencialmente inflamável. Inclui proteção secundária. 

C1 Conforme Classe B1, com o risco adicional da presença de poeiras explosivas. Sem proteção secundária.

C2 Conforme Classe B1, com o risco adicional da presença de poeiras explosivas e de fontes adicionais de 
material combustível. Inclui proteção secundária.

Anexo 1

A norma EN12882 dita os requisitos de segurança para correias transportadoras de uso geral instaladas acima do solo. De 
acordo com esta norma, e conforme indicado abaixo, existem 10 classes possíveis, dependendo do risco de incêndio existente. 

Anexo 2

A norma EN14973 contém os requisitos de segurança aplicáveis a correias transportadoras utilizadas em instalações 
subterrâneas. Há 5 classificações que levam em consideração o tipo de material sendo transportado. 
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