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Dispositivos de bloqueios de energia potencial



Dispositivos de bloqueios de energia potencial

Há uma preocupação mundial com riscos de fatalidade, pois são recorrentes 
durante as atividades de manutenção. 

O desafio do setor de SSMA foi estimular as pessoas envolvidas nas 
atividades de manutenção a desenvolverem dispositivos contra as  falhas 
mecânicas ou acionamentos inadvertidos de equipamentos, tendo como 
base acidentes fatais.

Com o mesmo princípio de bloquear o movimento de sistemas hidráulicos,  
as boas práticas foram implementadas para bloquear a cabine de caminhão 
e o arado da máquina reguladora de lastro.



• Garantir o efetivo bloqueio de energia potencial durante a manutenção de 
equipamentos.Objetivo

• Assegurar a estabilidade mecânica do arado (reguladora de lastro) e da cabine 
de caminhão nas atividades de manutenção, visando a integridade física dos 
colaboradores.

Eficiência

• Foi instalado os dispositivos de bloqueio:

• Cabine de caminhão: barra de travamento fixada entre o chassis e a 
estrutura da cabine, bloqueando o movimento frontal e traseiro, caso ocorra 
falha no cilindro hidráulico de elevação ou um comando inadvertido.

• Reguladora de lastro: barra de travamento fixada entre a parte superior do 
arado e o solo, bloqueando o movimento (fechamento) do arado, caso 
ocorra falha no cilindro hidráulico de elevação ou um comando inadvertido.

Inovação

• Todos os empregados que estejam diretamente e indiretamente envolvidos na 
atividade de manutenção que exija o basculamento da cabine ou do arado.Abrangência

Dispositivos de bloqueios de energia potencial



Dispositivo foi 
desenvolvido para o 
bloquear o movimento 
frontal ou traseiro da 
cabine do caminhão, 



Dispositivo foi 
desenvolvido para o 
bloquear o arado da 
máquina reguladora de 
lastro.



Dispositivo de bloqueio da 
cabine de caminhão



O dispositivo de 

redundância contra o 

tombamento frontal 

da cabine.  

Dispositivo de bloqueio da Cabine
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Os dispositivos 

garantem o 

travamento da cabine 

em caso de falha no 

cilindro hidráulico. 

Bloqueiam os 

movimentos frontais e 

traseiros.

Dispositivo de bloqueio da Cabine
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Aplicação dos três dispositivos de bloqueio 

da cabine: 

1. Corrente (todos caminhões) 

redundância contra o movimento frontal; 

2. Trava regulável (Mercedes, Volvo e 

Scania);

3. Trava de encaixe (apenas Mercedes).

Dispositivo de bloqueio da Cabine
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Dispositivo de bloqueio da Cabine

Relação de acessórios para montar o dispositivo

1

2
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Dispositivo composto de 2000mm de corrente com 

elo de 5/16”, moitão de 7/8” e argola de 8” 

(redundância na segurança contra o movimento 

frontal.; 

Dispositivo regulável, composto de dois perfis com 

seção quadrada de 40mm, espessura de 22mm, 

comprimento que varia de 1200mm a 1640mm e um 

pino de 40mm para travar na regulagem desejada 

(caminhões Mercedes, Volvo e Scania);

Dispositivo para encaixe, composto de um perfil com 

seção quadrada de 40mm, espessura de 22mm e 

pino de 40mm para travar no chassi.
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Dispositivo de bloqueio do arado da 
máquina reguladora de lastro.



Dispositivo de bloqueio do arado da reguladora de lastro

O dispositivo garante 

o bloqueio do arado 

em caso de falha no 

sistema hidráulico.



Dispositivo de bloqueio do arado da reguladora de lastro

Relação de acessórios para montar o dispositivo
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1 Parafuso de 1/2“ x 2” que tem função de 

travar o dispositivo na estrutura do arado.

Tubo com 1000 mm de comprimento e 

espessura de 5/16”;

Parafuso de 1/2” x 2” para travar a base 

junto ao dispositivo.

Base com 5/16” de espessura, 210 mm 

de diâmetro e um pino de 2” x 5” soldada 

no centro.
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