
 

 

 

Diretoria Emitente: Operações Corredor Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

Responsável Técnico: Nilvanton Bernardo Tiago, Matrícula: 01595843 Área: Ger. Segurança do Trabalho 

Público Alvo: Operadores de Equipamentos Móveis e condutores de veículos leves Vale e de contratadas 

Necessidade de Treinamento: ( X ) SIM   (   ) NÃO   
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1. OBJETIVO 

Disciplinar o acesso e tráfego de veículos automotores leves e equipamentos móveis, utilizando diretrizes, nas 

unidades do site, de forma a compatibilizar todo o trânsito de veículos e pedestres nas vias e áreas internas, 

buscando permanentemente a preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores, além da 

melhoria contínua do ambiente de trabalho. 

 

2. APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se para todos os operadores de equipamentos móveis e condutores de veículos 
automotores leves Vale e suas contratadas para trafegar nas unidades das diretorias dos corredores Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste. 

 

3. REFERÊNCIAS: 

• PTP-000813 - Procedimento para Requisitos de Atividades Críticas 

• NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 

• Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 

• NRM - Normas Regulamentadoras de Mineração 

• ANTT 5232 Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 

• Resolução nº 727/18 CONTRAN  

• Lei Nº 9503 de 23/09/1997 

                  

4. DEFINIÇÕES: 

 

Antena de sinalização com bandeirola: haste com bandeira composto por fitas refletivas em formato “x” em 

ambas as faces, de altura mínima de 3 metros da parte superior ao solo e lâmpada de sinalização instalada 

na extremidade superior. 

 

AOZ: Sigla na língua inglesa que significa Área de Operação de Equipamentos Autônomos. 

 

Área livre:  

São áreas administrativas onde o trânsito de veículos é livre. (Vide Anexo 3 - Considerações das Minas, que 

trata das particularidades entre os complexos da diretoria). 

 

 

❖ Quem pode conduzir/operar neste local: Empregado Vale e de empresa Contratada com 

veículos e/ou equipamentos das respectivas empresas autorizados e treinados no RAC 2, RAC 3 e Plano de 

trânsito. 

❖ Fornecedores, visitantes quando liberados pela contratante e empregados Vale com veículo 

particular credenciado pela Segurança Empresarial conforme particularidades de cada Complexo das 

Resultados Esperados: disciplina na condução e operação de veículos e equipamentos de forma a tornar 

compatível o planejamento e o desenvolvimento do trânsito dentro das unidades.  
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 Diretorias, não é necessário realizar o treinamento no RAC, neste procedimento, bem como reconhecimento 

de área e avaliação prática. 
 

Área controlada:  

São áreas operacionais onde o trânsito de veículos não tem interferência com praça de carga e descarga de 

equipamentos móveis. (Vide Anexo 3 - Considerações das Minas, que trata das particularidades entre os 

complexos da diretoria). 

 

❖ Quem pode conduzir/operar neste local: empregado Vale e de empresa contratada, autorizado e 

treinado no RAC 02 e/ou RAC 03, e no treinamento sobre este procedimento. Necessário realizar o 

reconhecimento de área controlada e dispensada a avaliação prática. 

 

Área restrita:  

Áreas de lavra onde se torna necessário o controle de acesso de veículos, equipamentos e pessoas, seja em 

praças de deposição de estéril em que o trânsito de veículos sofre interferência com a operação de 

equipamentos móveis, tal como em áreas de manobras e praças de carregamento, dentre outros cenários 

oriundos de uma área de lavra. (Vide Anexo 3 - Considerações das Minas, que trata das particularidades 

entre os complexos das diretorias). 

❖ Quem pode conduzir/operar neste local: empregado Vale e de empresa contratada, treinados em 

RAC 02 e/ou RAC 03, neste procedimento, que realizaram reconhecimento da respectiva área e aprovados 

em teste prático (autorizado no anexo 1 portando credencial). 

 

   Área de manobra: local restrito e sinalizado destinado à manobra de veículos ou equipamentos móveis para 

carga e descarga. 
 

Avaliação prática: teste prático para avaliar a capacidade para transitar nas áreas restritas. 
 

Avaliação teórica: teste teórico para avaliar o conhecimento para transitar nas áreas restritas e controladas. 
 

Berma: É a superfície compreendida entre o pé da bancada superior e a crista da bancada inferior. 

 

Bombona: Barril sinalizador e limitador de tráfego nas cores laranja e branca, podendo ser utilizada para 

sinalizar estradas em manutenção, para restrição de entrada em áreas de manobra, cuidado com cabo 

elétrico no solo, cerco para detonação, área delimitada para detonação e operação de equipamentos 

autônomos. 
 

Cabos de alimentação: condutores de energia elétrica revestidos com malhas e borrachas para alimentação 

de equipamentos elétricos (Ex: escavadeira, perfuratriz). 
  

Carga com dimensões excedentes: cargas encarretadas que apresentem excesso frontal, lateral e traseiro. 

Para dimensões de altura devem ser observadas as particularidades de cada unidade. 
 

Cerco de área para a detonação: operação realizada com a finalidade de impedir o acesso à área de 

influência da detonação. 
 

Credencial de Autorização de Tráfego: documento que formaliza a autorização para conduzir veículos 

automotores e/ou operar equipamentos móveis em áreas controladas e restritas. 
  

Crista: é o ponto superior de um talude. 
 

Equipamentos e/ou veículos lentos: aqueles que durante o deslocamento não atingem a metade da 

velocidade máxima permitida para o local. 
 

Estradas em manutenção: são vias de acesso em recuperação com necessidade de sinalização (exceto 

atividades de conservação com motoniveladora).  
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 Leiras: Pilha alongada de secção triangular ou trapezoidal, construída geralmente ao longo de cristas de 

bancos ou delimitando acessos de equipamentos para garantir a segurança das operações e trafegabilidade 

de equipamentos na mina. 

 

Mina/lavra: Entende-se por lavra, o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento 

industrial da jazida, desde a extração de substâncias minerais úteis que contiver, até o carregamento 

ferroviário através de máquinas de carga. 
 

Ponto cego: pontos não visíveis pelo operador de equipamento móvel, em relação à área externa do 

equipamento. 

 

Profissional legalmente habilitado: É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador 

previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe e que atenda aos requisitos da 

Vale. 

 

Reconhecimento das áreas: período de capacitação/ ambientação/ treinamento nas áreas onde o 

empregado almeja conduzir / operar. 
  

Veículo Batedor: veículo automotor (exceto ônibus e micro-ônibus) e/ou caminhão rodoviário, identificado 

por giroflex verde, conduzido / operado por condutor credenciado e/ou responsável pelo acompanhamento e 

sinalização da movimentação de equipamentos / veículos, durante a locomoção em condições especiais, ou 

de veículos e equipamentos lentos. 

 

Equipamentos de grande porte: equipamentos com tara igual ou superior a 45 toneladas. 

 

Equipamentos móveis de superfície: motonivelador, escrêiper, retroescavadeira, escavadeira, pá 
carregadeira, trator, empilhadeira de garfo, manipulador de pneus, caminhão fora de estrada e outros 
caminhões, perfuratriz, mini carregadeira, dentre outros (lista não exaustiva). 
 

Cargas Indivisíveis: é a carga unitária com peso e/ou dimensões excedentes aos limites regulamentares, 

cujo transporte requeira o uso de veículos especiais com lotação (capacidade de carga), dimensões, 

estrutura, suspensão e direção apropriadas 

5. Premissas:  

O atendimento aos requisitos deste procedimento não sobrepõe outros requisitos previstos nas legislações 

locais. 

Os requisitos deste procedimento devem ser parte integrante das medidas de controle estabelecidas dentro 

do gerenciamento de riscos da área.  

Qualquer necessidade de se desenvolver atividades em área restrita ou controlada, cuja finalidade inviabilize 

o cumprimento deste procedimento em sua totalidade, deverá ser precedida da aplicação dos procedimentos 

de Gestão de Mudanças. 

6. Informações Gerais: 

 

A condução de veículos e operação de equipamentos móveis no setor de mineração é permitida somente a 

pessoas devidamente treinadas, conforme áreas de atuação, assim como autorizadas e portadoras da 

“Credencial de Autorização de Tráfego”.  

O Trafego de veículos e operação de equipamentos em área externa devem seguir a legislação aplicável 

(Código de Trânsito Brasileiro), cumprindo todos os requisitos do plano Trânsito. 

Não é permitida a utilização de películas automotivas (escuras, coloridas ou espelhadas) em veículos e 

equipamentos, exceto para: 
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▪ equipamentos sobre esteiras que operam em áreas fixas e que não transitam nas vias; 
▪ em vans, micro-ônibus e ônibus para os passageiros. 

É condição determinante para obter a “Credencial de Autorização de Tráfego” para condução de veículos e 

operação de equipamentos:  

• Possuir CNH com no mínimo 02 (dois) anos de habilitação; 

• Ser aprovado no treinamento deste procedimento; 

 Cumprir os requisitos da tabela 1 - Requisitos para Condutor de Veículos Automotores e Operador de 

Equipamentos Móveis.  

 

 

 

Notas:  

 

• A carga horária dos treinamentos de reconhecimento de área, para área restrita e controlada, deve 

atender ao disposto no Anexo 3 – Considerações de Minas que trata das particularidades entre os 

complexos da diretoria, devendo o treinamento ser registrado no Anexo 1. 

 

• Os condutores de veículos e equipamentos só podem trafegar nas áreas em que foram ambientados, 

treinados, capacitados e autorizados conforme Anexo 01. 

 

A execução de atividades em barragens localizadas fora da área de lavra deve seguir as diretrizes estabelecidas 

pelos respectivos normativos internos em consonância com a legislação aplicável. As gerências cujas equipes sob 

sua gestão desenvolvem atividades em barragens fora da área de lavra, devem adotar as medidas de segurança 

necessárias para promover a prevenção de incidentes. 

 

 

 

 

 

 

Não é obrigatório portar a CNH original quando estiver conduzindo veículos ou equipamentos móveis dentro do 

horário de trabalho nas áreas internas da Vale das Diretorias Sul, Sudeste e Centro-Oeste, visto que a Credencial 

de Autorização de Tráfego já contempla a validade da mesma para aqueles formalmente credenciados. 

 

Todo Anexo 1 deve ser entregue ao Suporte Operacional que atende a gerência envolvida, para emissão da 

Credencial de Autorização de Tráfego e arquivamento. 

 

ATENÇÃO:  

O acesso a área de barragem deverá ser autorizado pelo responsável pela estrutura com validação da 

gerência responsável pelo empregado. Todo empregado que acessar área de Barragem deverá ser 

treinado no Plano de Ação de Emergência em Barragem de Mineração - PAEBM. 

Nota: será permitida a apresentação e utilização da CNH Digital nas dependências da Vale 
Conforme Resolução nº 727/18 do CONTRAN. 
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 Todos os veículos e equipamentos devem ser estacionados de ré, em locais permitidos e devidamente sinalizados 

por classe, garantindo uma segregação efetiva de acordo com o porte de equipamento/veículo. Nas áreas 

desprovidas de estacionamento sinalizado, os condutores e operadores deverão parar/estacionar em local seguro, 

mantendo-se o pisca-alerta ligado quando estiverem em locais com fluxo de veículos e equipamentos móveis. 

 

Para a segurança pessoal, todos os vidros dos veículos e equipamentos, devem permanecer fechados ao trafegar 
em áreas restritas. 
 

O acesso e a permanência de veículos e equipamentos em área restrita, só são permitidos com uso de rádio de 
comunicação bidirecional (para comunicação entre os condutores de veículos e equipamentos).  
 
Os rádios de comunicação bidirecional dos equipamentos e veículos leves deverão estar sintonizados na faixa de 
comunicação da equipe de Operação de Mina ao trafegar na mina. 

 
  Para mudanças de faixas nos rádios, os condutores de veículos leves e operadores de equipamentos, só 
poderão realizar com os mesmos parados. 
 
Ocorrendo situações de falta de sinal que impeça uma comunicação efetiva via rádio, todos os veículos e 

equipamentos atuantes na área restrita, devem ser paralisados em local seguro e com o pisca-alerta ligado 

quando estiverem em locais com fluxo de veículos e equipamentos móveis.  

Nos locais com risco de quedas de veículos e equipamento, devem possuir meios de proteção adequados, seja 

por leiras ou outros dispositivos. Na área restrita deverá ter leira nas laterais das bancadas ou estradas onde 

houver riscos de quedas de veículos, devendo ser construídas com altura mínima correspondente à metade do 

diâmetro do maior pneu de veículo/equipamento que por elas trafegue; 

O pedestre tem preferência, e quando o mesmo estiver atravessando a faixa o condutor/operador deverá parar o 

veículo/equipamento e aguardar a sua travessia. 

  

O visitante, cliente, fornecedor ou autoridade que não conhece a unidade deverá ser acompanhado por alguém da 

área responsável por sua liberação. Não é permitido fumar dentro de veículos e equipamentos móveis. 

 

Não é permitido utilizar equipamentos móveis e veículos automotores para atividades as quais o mesmo não foi 

projetado. 

 

É proibida a utilização de películas automotivas (escuras, coloridas ou espelhadas) em veículos e equipamentos, 

exceto para equipamentos sobre esteiras que operam em áreas fixas e que não transitam nas vias. 

 

Todos os veículos e equipamentos devem passar por uma inspeção inicial antes da mobilização. 

 

É obrigatório realizar a inspeção pré uso nos veículos automotores por parte do condutor antes da utilização 

destes. 

 

Não é permitido o uso de equipamentos móveis tripulados sem cabine. 

Os condutores e operadores que trafegam em áreas restritas, quando ausentes por período superior a 15 dias, 

devem participar de novo reconhecimento que inclua as condições atuais de operação da mina e formalizar no 

Registro de Treinamento.  

 

Nota:   A liderança ou empregado que possui celular corporativo e autorizado no RAC 02 poderá 
utilizar o aplicativo ValeForms para realizar inspeção pré-uso nos veículos automotores. 
 

C
óp

ia
 n

ão
 c

on
tro

la
da



 

 

 

PÁGINA 6 DE 22 

 

Plano de Trânsito Operações Corredor Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

PRO -  001369, Rev.: 13 – 14/07/2020                            

 
7. Capacitação: 

Todo operador deve ser capacitado pelos respectivos Instrutores/orientadores de Equipamentos móveis, através 
de treinamento assistido e que proporcione ao operador conhecer as características do equipamento e seu 
funcionamento geral, incluindo de seus comandos e demais acessórios, além de particularidades e formas de 
operação.  

Os operadores de equipamentos móveis devem possuir certificação válida para cada tipo de equipamento 
incluindo carga horária, conteúdo programático, instituição o qual recebeu o treinamento e assinatura do instrutor.  

Para capacitação de operadores de equipamentos móveis interno, deve ser priorizado o treinamento em 
simuladores, onde houver, e quando o equipamento não dispor de dois assentos para uso do treinando e do 
instrutor. O treinamento poderá ser realizado com o Instrutor dentro da cabine, desde que atendida às seguintes 
exigências: 

O treinamento poderá ser realizado com o Instrutor dentro da cabine, desde que atendida às seguintes exigências: 

• Equipamento com dispositivos adequados para que o Instrutor tenha onde fixar suas mãos, favorecendo 

sua condição de equilíbrio dentro do equipamento. 

 

• Atividade realizada em local restrito – provido de leiras e sem trânsito de quaisquer outro equipamento 

e/ou veículo automotor, exceto em acerto de praça de escavadeira; durante o dia e com condições 

climáticas favoráveis (sem chuva, neblina, poeiras em grande concentração) e em local plano, sem 

obstáculos (matacão, borrachudos, etc.).  

 

• Realização das manobras específicas dos equipamentos, tais como: tratoramento, 

patrolamento, carregamento, basculamento, escavação, etc., de acordo com a avaliação do Instrutor. 

• Na fase de operação assistida, o treinando deverá portar a PLACA EM TREINAMENTO, e registro do 

programa de tutoria – orientação em serviço. 

Notas: 
 

❖ O treinamento neste procedimento será ofertado/ministrado pela equipe de Segurança do Trabalho 

VALE, com carga horária mínima de 2 horas. Instrutores/orientadores Operacionais Vale e 

profissionais de Segurança do Trabalho de empresa de gerenciamento que possuírem conhecimento 

neste procedimento, podem ministrar treinamento deste procedimento, mediante qualificação pela 

equipe de Segurança do Trabalho VALE. 

❖ A avaliação teórica neste procedimento será aplicada somente para a primeira liberação da 

Credencial de Autorização de Tráfego. 

❖ O treinamento de reconhecimento de área pode ser realizado com empregado Vale ou contratado 

devidamente credenciado e conhecedor da referida área, principalmente quanto a: vias de circulação 

de veículos/equipamentos; sinalização; áreas de manobra; trânsito de pessoas; impedimentos; dentre 

outras situações e as medidas de controle aplicáveis às demais mencionadas. Sua realização deve 

ser comprovada através de registro com lúcida citação do trajeto ao qual o treinando foi submetido e 

as principais orientações dada pelo responsável por este processo. O registro de treinamento deve 

ser enviado para o Suporte Operacional, devendo ser cadastrado e anexado ao Anexo 1 para 

posterior liberação do processo de emissão da Credencial de Autorização de Tráfego. 

❖ O treinando não pode conduzir o veículo ou operar equipamento durante o reconhecimento das áreas 

restritas e controladas.  

❖ Os participantes submetidos à avaliação teoria e prática, deverão obter aprovação de 80% nestas 

etapas de treinamento.  

O treinamento teórico deste procedimento é válido para todas as unidades da Diretoria Sul, Sudeste e Centro-

Oeste. 
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 Para empregados treinados no procedimento e que necessitarão conduzir veículos e/ou operar equipamentos 

móveis em áreas restritas em uma unidade da diretoria, porém, diferente da qual já se encontra autorizado, estes 

devem realizar o reconhecimento das áreas e teste prático com a emissão e validação do Anexo 1 com 

preenchimento de seus campos. A evidência de participação no treinamento teórico (em lista de treinamento) 

deverá ser solicitada junto à equipe do Suporte Operacional da unidade onde o empregado inicialmente realizou o 

processo para obtenção da Credencial de Autorização de Tráfego.  

Ocorrendo a mudança de uma contratada e por consequência a necessidade da continuidade daqueles 

condutores de veículos automotores e/ou operadores de equipamentos móveis já credenciados, para fornecimento 

de uma nova credencial será necessária a emissão do Anexo 1 referente à nova contratada. A emissão da nova 

credencial somente poderá ocorrer através da apresentação do Anexo 1 utilizado para fornecimento da credencial 

inicial, e da evidência da participação no treinamento teórico do procedimento (em lista de treinamento). Não 

sendo evidenciada a participação no treinamento o empregado deverá ser submetido a outro treinamento, sendo 

esta participação evidenciada em registro de treinamento e anexada ao novo Anexo 1. 

Não é permitido aos estagiários e jovens aprendizes conduzir veículos e operar equipamentos.  

Os condutores e operadores que trafegam em áreas restritas, quando ausentes por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos, devem receber orientações que incluam as condições atuais de operação da mina, sobre: as 

vias de circulação; mudança de leiaute; existência de obras em andamento; além de outras julgadas como 

importante pela sua liderança e, também, participar de novo reconhecimento de área. 

 Este treinamento deve ser registrado e sua carga horária deve ser compatível com o Anexo 3 – Considerações da 

Minas. Esta regra não se aplica as áreas controladas. 

Os condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis que realizam atividades em áreas restritas, 

controladas, quando ausentes por período igual ou superior a 90 (noventa) dias consecutivos, devem participar 

novamente de todos os treinamentos previsto neste procedimento, conforme a tabela 1 – Requisitos para 

Condutores de Veículos e Operadores de Equipamentos Móveis e particularidades definidas no Anexo 3 quanto a 

carga horária. Um novo Anexo 1 deve ser emitido, validado e posteriormente encaminhado ao Suporte 

Operacional que atende à gerência. A realização de treinamento inerente as RAC 2 e RAC 3, deve atender aos 

respectivos prazos de validade. 

 

Todo treinamento previsto na tabela 1 - Requisitos para Condutor de Veículos Automotores e Operador de 

Equipamentos Móveis, deve ser devidamente registrado, mantendo-se evidência. O candidato que for reprovado 

por 02 (duas) vezes, seja na avaliação teórica ou avaliação prática do procedimento, não obterá a credencial. A 

segunda oportunidade será dada no mínimo 15 dias após a primeira avaliação. 

Não é permitida a presença de uma ou mais pessoa dentro da cabine de equipamentos, além do operador, 

quando o equipamento estiver em locomoção e não possuir o assento adequado e cinto de segurança apropriado, 

exceto nas atividades de treinamento pelos instrutores/orientadores e inspeção técnica pela equipe de 

manutenção. 

Os visitantes e fornecedores que não conheçam as áreas, serão orientados nas portarias para transitarem nas 

áreas livres. 

Em cruzamentos e entradas de bancos, as leiras devem ser rebaixadas em sua altura, limitando-se ao 

comprimento máximo de 5 metros, ou seja, reduzir sua altura padrão pela metade com relação ao nível da pista 

para facilitar a visualização de veículos e equipamentos. 

Caso o condutor / operador se envolva em incidente durante a condução de veículo ou operação de equipamento 

móvel disponibilizados pela empresa, independentemente da severidade, o mesmo terá a credencial suspensa até 

que a análise do evento seja concluída e, face à conclusão poderá ter sua credencial suspensa de forma 

definitiva. 
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 Não é permitida a circulação de veículo particular em área controlada e restrita. Veículos de prestadores de 

serviços, tais como de assistência técnica, somente poderão adentrar em área livre e controlada com autorização 

do responsável pela sua entrada e permanência nas dependências da Vale. Compete a este responsável instruir 

os prestadores de serviços sobre as condições de segurança para trânsito seguro nas dependências destas 

áreas. 

A validade do treinamento neste plano de trânsito é de 5 anos, salvo quando da revisão deste, com necessidade 
de treinamento. 

 

 

8. Documentação:                                                                                                                    

 
O condutor de veículos/equipamento deve possuir a carteira nacional de habilitação válida de acordo com a 

legislação vigente e requisitos interno Vale. 

Tipo de equipamento Categoria Mínima (trabalhos em 
áreas internas e de mineração) 

Mini carregadeira e empilhadeira.  B 

EQUIPAMENTOS MÓVEIS: Caminhão fora de estrada 
Motoniveladora; escrêiper; retroescavadeira; escavadeira; pá 
carregadeira; trator; empilhadeira; manipulador de pneus; 
Perfuratriz (equipamento tripulado); equipamentos que excedam 
3500 Kg, 

 

C 

CAMINHÃO RODOVIÁRIO (caçamba, tanque-pipa, guindaste, 
guindauto, etc.) 

 

C 

CAMINHÃO RODOVIÁRIO ARTICULADO (Bitrem, tanque-
comboio, prancha); carreta fora-de-estrada 

E 

Nota: Para atividades de terraplenagem, construção e pavimentação fora das vias públicas ou em áreas internas 

que envolvam operação de equipamentos mencionados no Art 144 do CTB será obrigatório condutor habilitado na 

categoria mínima B. 

Nota:    Art. 144 do CTB 
O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou 
execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública 
por condutor habilitado nas categorias mínima C , D ou E. 
A condução de caminhão rodoviário com implementos acoplados, tal como caçamba, guindauto e, se enquadra na categoria 
de “caminhão rodoviário”. Para operacionalização dos implementos acoplados, o operador deve ser devidamente 
capacitado. 

 

Nota:  A área da mina autônoma é chamada de AOZ, a qual delimita onde os caminhões autônomos podem 

operar. 
O acesso à AOZ só é permitido para pessoas TREINADAS, dentro de VEÍCULOS ADAPTADOS e portando 
o dispositivo A-STOP 
Treinamentos específicos (público geral): 

▪ Visão Geral (15 Minutos) – Para acesso acompanhado dentro da AOZ (não permite realizar 
atividades) 

▪ AOZ-1 (06 horas) – Noções de segurança para área de operação de equipamentos autônomos 
▪ AOZ-2 (24 horas) – Conduzir/operar veículo leve/equipamentos com sistema de gestão de frota 
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 Quando estiverem conduzindo veículos/ equipamento, os condutores devem portar a credencial de autorização 

dentro da validade. 

Para emissão da credencial de trafego, seguir o fluxograma anexo 1 deste procedimento. 
 
Os condutores de veículos/equipamentos liberados para trafegar em áreas restritas possuem liberação para 
acessar áreas controladas, exceto áreas de barragens que devem ter liberação especifica pela área responsável. 

 

Observações complementares:  

➢ Havendo a necessidade de se emitir um outro anexo 1, independentemente da situação para 

colaborador Vale e Contratada, é permitido que a emissão seja realizada. Contudo, todos devem ser 

arquivados conforme item 19 deste documento; 

➢ A credencial de autorização de tráfego tem sua validade vinculada ao vencimento da CNH, ASO, 

RACs e treinamentos específicos. O modelo da credencial desenhada dentro do WISE - Emissão de 

Passaporte de S&S para empregados Vale e contratados de acordo com o anexo 6 Credencial de 

Autorização de Tráfego e Atividades; 

➢ A gestão de documentos inerentes ao processo de emissão da credencial de autorização de tráfego 

para empregados de contratadas, é realizada por sua respectiva área técnica/administrativa. Tal 

como sobre as informações referentes a: dados do empregado; atividades autorizadas; vencimento 

de CNH, ASO; áreas de acesso.  

  Atualização de dados de empregados Vale e Contratados 

• Sempre que houver renovação da CNH ou a inclusão de treinamento em outro equipamento e/ou 

vencimento do treinamento de RAC e ASO, os empregados credenciados devem apresentar a sua 

liderança ou ao respectivo “Serviço de Apoio” os documentos atualizados e a credencial antiga para 

atualização de dados, não sendo necessário preenchimento do Anexo 1. 

• O prazo limite para atualização dos dados na credencial referente a CNH acompanha o estabelecido 

na legislação de trânsito vigente.  

 

9. Requisitos específicos para veículos automotores:   

 

Requisitos para veículos em vias públicas, áreas internas e áreas de mineração de superfície, inclusive os 
requisitos adicionais, devem seguir o previsto no PTP-000813 – Diretrizes para Atividades Críticas. 
 

O transporte de carga em carroceria de veículo automotor, somente deve ser realizado com a mesma 

acomodada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas (ex: cinta tipo catraca e telas), não 

cause danos a propriedades, não prejudique a visibilidade, dentre outros. Bagagem em banco traseiro deve 

ser acomodada e fixada de modo a garantir a segurança dos ocupantes. 

 

A troca de pneus em veículos automotores com exceção micro-ônibus e ônibus deve seguir os requisitos 
abaixo: 

  
▪ Elaborar análise de risco para realizar a troca do pneu e ou seguir os procedimentos locais; 

▪ Seguir as orientações do   manual do veículo;  

▪ Após a troca de pneus em veículos traçados (4 x 4), o veículo deverá ser deslocado para empresa 

locadora realizar o procedimento de vistoria e ajuste com o equipamento torquímetro.  
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Nota:   a troca de pneus em micro-ônibus e ônibus deve ser realizada por equipe especializada. 

 
O empregado que irá conduzir veículo com tração 4x4 em área de lavra deverá ter conhecimento da utilização 

deste sistema, competindo àquele que realizará o treinamento prático, tal como Instrutores de Mina na área 

restrita, verificar e validar o treinando quanto ao seu conhecimento e domínio deste sistema de tração. 

 

Para acesso e circulação nas áreas internas, os veículos automotores devem cumprir os seguintes requisitos: 

 

Requisitos 

Veículos Leve 

(Automóvel, 

Utilitário e Pick-up) 

 

Van e Minivan 

 
Ônibus e Micro-

ônibus 

Cor de alta Visibilidade (Branca ou Cinza) R   R      

Luz giroscópica R C*  R      

Sistema antitravamento de freios (ABS) R   R      

Sensor de ré R C L R C L R C L 

Alerta sonoro de marcha à ré  R C L R C L R C L 

TAG de identificação padrão Vale R   R   R   

Antena com bandeira de alta-visibilidade 

na ponta superior 
R C*  R   R   

Faixa refletiva R   R   R   

Rádio de Comunicação Bidirecional R C*  R   R   

Tração 4x4 nas rodas R   R      

Sistema de monitoramento de localização 

e velocidade (telemetria) 
R C L R C L R C L 

Sensor de alerta de proximidade com 

equipamentos pesados 
R   R   R   

Calço de rodas    R C L R C L 

(*) Aplicável somente para áreas com interação entre veículos e equipamentos de grande porte. 

 

Notas: Veículos  e equipamento ( caminhões fora de estrada e outros caminhões) que trafegam em área de lavra 

em  regime de revezamento de turno, deve possuir sistema de detecção de sonolência/fadiga e   Sistemas de 

monitoramento de localização e velocidade (telemetria) devidamente gerenciados gerenciado pela área 

responsável. 
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Veículos de emergência (BTR; Ambulância; VOE) devidamente identificados por dispositivos como luz de 

emergência sobre o teto, além de sirene, podem ter cor diferenciada das acima descritas. 

Veículos de emergência como ambulância com tração 4x2 devem solicitar autorização e o acompanhamento 

do Supervisor ou Técnico da área, para acesso na área de lavra. Neste momento os condutores serão 

informados sobre as condições das vias e o melhor caminho para acesso ao local do evento. 

Os ônibus e vans têm acessos limitados a transitar somente até as áreas previamente definidas de 
revezamento de turno e apoio da mina. 

 
Veículos não devem fazer uso de luz giroscópica a partir da portaria em deslocamento para área externa, 

sendo recomendável que a bandeira de alta visibilidade seja rebaixada. 

As inspeções e manutenções em veículos da Vale e Contratadas devem ser gerenciadas através de sistemas 

próprios, e seguir irrestritamente as recomendações do manual do fabricante e/ou definições da área 

especialista.  

Não é permitido transportar passageiros acima da capacidade do veículo e/ou realizar adaptações sem 

aprovação da inspeção de segurança veicular do INMETRO com validação da área especialista Vale. 

 

Todos os equipamentos devem ter seus implementos de movimentação de terra baixados ao nível do piso, o 
freio de estacionamento acionado, seu motor desligado e a chave retirada antes que o operador saia da 
direção do mesmo, exceto quando um procedimento operacional de segurança for aprovado pelo gerente da 
área. 
 

Os veículos para atendimento a emergência, desmonte através de explosivos e guindauto em operação de 

içamento, em função de necessidade operacional, não necessariamente precisam ser desligados e ter sua 

chave retirada da ignição. Esta condição deve estar prevista em procedimento operacional validado pelo 

gestor e/ou análise de risco estabelecendo os controles a serem adotados para gerenciamento da condição 

perigosa.  

Os veículos devem ter cintos de segurança 3 pontos com encosto de cabeça para todos os ocupantes.  

Os veículos devem ter documentação (licença/registro) conforme previsto na legislação local. 

Os veículos devem ter dispositivos de sinalização (por exemplo, triângulo refletivo) para o caso de panes. 

Os faróis devem permanecer acesos mesmo durante o dia. Os limites de velocidades deverão ser 

rigorosamente respeitados. 

Deverão ser instalados calços nos pneus das vans, micro-ônibus e ônibus, sempre quando os mesmos 

estiverem estacionados.  

Não é permitido o uso do celular (incluindo fones de ouvido e recurso viva voz) na condução de 

veículos/equipamentos e nem mesmo de TV/ DVD, fones de ouvido. 

ATENÇÃO:  

A instrução do empregado que irá conduzir veículo 4x4, dentro da área restrita, deverá ser realizada por 

empregado com expertise na utilização deste sistema, adquirida em treinamento com fornecedor e/ou 

fabricante do veículo ou mesmo através da prática de anos de experiência na utilização deste sistema veículo. 

Nota:  Van, ônibus e micro-ônibus devem possuir cinto de segurança 03 pontos para primeira linha 

de bancos e 02 pontos nas demais 
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10. Requisitos específicos para equipamentos móveis: 

  
Requisitos para equipamentos nas áreas internas e áreas de mineração de superfície, inclusive os requisitos 

adicionais, devem seguir o previsto no PTP-000813 – Diretrizes para Atividades Críticas. E operador 

conforme procedimento da gerencia. 

 
10.1. Condições gerais para a operação de equipamentos móveis 

Quando o equipamento móvel não estiver listado nos requisitos de RAC-03, a implementação deste no 

processo deve ser precedida da elaboração de laudo técnico do fabricante ou de profissional legalmente 

habilitado, atestando que os controles existentes são eficazes contra incidentes, cabendo aplicação de gestão 

de mudanças. 

Obs.: O equipamento denominado de “plataforma elevatória” está incluso no escopo da RAC 1 e, 

respectivamente, do procedimento sobre Trabalho em Altura. 

Os equipamentos móveis devem ter identificação por TAG. Faixa refletiva deve ser utilizada por 

equipamentos móveis, tais como caminhão rodoviário que transitam em vias externas sujeitas à legislação de 

trânsito vigente. 

Os cintos de segurança devem ser utilizados todo o tempo por todos os ocupantes de equipamentos móveis.  

Verificar as condições de utilização da saída de emergência.  

Os equipamentos (caminhões) devem utilizar dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou 

cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, 2 (duas) vezes o peso da carga, bem 

como dispositivos adicionais como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, 

separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número 

suficiente. Exceto para cargas de minério a granel, que são distribuídas uniformemente 

Antes da entrega técnica dos equipamentos móveis, os mesmos deverão ser submetidos a testes 

operacionais. 

Antes de ligar o equipamento o operador deve realizar uma buzinada longa (duração mínima 2 segundos) e 

aguardar dez segundos. 

Antes de iniciar a movimentação de equipamento à frente, o operador deve realizar duas buzinadas longas 

(duração mínima de 2 segundos) e aguardar 10 segundos. 

Antes de iniciar a movimentação do equipamento em marcha ré, o operador deve realizar três buzinadas 

longas (duração mínima de 2 segundos) e aguardar 10 segundos. 

A capacidade de carga dos equipamentos móveis e os limites de velocidade da Unidade de Negócio deve ser 

irrestritamente respeitado. 

Nota: O processo de amarração de carga deve seguir as premissas da Resolução do Contran Nº 552 DE 17/09/2015.” 
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 Todos os equipamentos móveis devem ter seus implementos de movimentação de terra apoiado ao nível do 

solo, o freio de estacionamento aplicado, o motor desligado e travas de implementos aplicadas quando 

existirem, antes que o operador saia do interior do mesmo.   

Os equipamentos móveis sobre rodas, quando estacionados, precisam ter necessariamente seu movimento 

bloqueado por calços nos pneus ou por outro dispositivo independente que impeça seu movimento. 

O reboque de equipamentos deve ser realizado com barra fixa (cambão), exceto quando um procedimento 

operacional de segurança for aprovado pelo gerente da área, para uso de outro dispositivo como uma cinta 

tecnicamente apropriada. Lembrando que mesmo quando da utilização do cambão, os sistemas de freios e 

direção devem sempre estar efetivos, devendo-se fazer uma análise de risco para estes casos.  

Os faróis devem ser mantidos acesos durante todo o turno de trabalho. 

É proibida a utilização de TV/DVD, som com fones de ouvido, e telefone celular (incluindo fones de ouvido e 

recursos viva voz) durante operação de equipamentos móveis.  

Devem ser sinalizados os obstáculos aéreos do tipo: linhas de transmissão, viadutos, pontes, coberturas de 

oficinas onde tenha a movimentação de equipamentos móveis. 

Toda e qualquer movimentação de Equipamentos Móveis próxima a rede elétrica suspensa não isoladas a 

uma distância inferior a 6,0 metros deve ser precedida de uma análise e acompanhada de um profissional 

habilitado de Elétrica e Técnico de Operação de Mina, que devem possuir rádio de comunicação bidirecional 

com o operador do equipamento. 

Os sistemas automáticos de detecção e supressão de incêndios em equipamentos móveis, devem estar em 

perfeito estado de funcionamento e disponíveis para uso. 

A operação do equipamento móvel NÃO DEVE SER REALIZADA se houver a presença de veículo, 

equipamento e/ou pessoa a menos de 30 (trinta) metros de distância. Caso não seja possível cumprir esta 

distância, deverá ser elaborada procedimento operacional e uma análise de risco contemplando os controles 

necessários para a não ocorrência de incidentes validado pelo gerente.  

Nas trocas de turno/revezamento, o veículo de apoio deverá parar a 30 metros do equipamento quando 

estiver no mesmo sentido de direção.  

Quando estiver em alerta vermelho o veículo de apoio poderá parar próximo ao equipamento, após solicitar e 

receber autorização do operador certificando que o operador esteja do lado de fora da cabine. A troca entre 

operadores não deve ocorrer com incidência de raios nas proximidades, devendo-se a liderança analisar e 

aguardar um melhor momento para se processar a substituição. É recomendável à liderança, solicitar à 

contratada encarregada do sistema de monitoramento, informações a respeito da incidência de raios nas 

proximidades. 

10.2. Não é permitido aproximar-se e/ou parar e estacionar veículos e equipamentos: 

✓ Na área sinalizada de manobra de equipamentos móveis para carga e descarga;  

✓ Na área demarcada para perfuração e carregamento de furos com explosivos (desmonte); 

✓ Sob transportadores de correia; 

✓ A menos de 05 metros da crista de banco e de taludes;  

✓ A direita e a menos de 30 m de equipamentos mesmo estando em manutenção; 

✓ Lateralmente a menos da metade da largura do maior equipamento existente na mina. 

✓ Em áreas restritas (lavra), a menos de 50 m do início/término de uma curva; 
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  Exceção: 

- Em áreas restritas, em distância inferior a 30 metros e à direita dos equipamentos móveis apenas para 

equipe de manutenção onde os equipamentos estarão parados e seus movimentos de transmissão e/ou 

acionamento de seus implementos deverão estar bloqueados e operador fora da cabine. 

10.3. Situações de panes em veículos automotores e equipamentos móveis 

Em caso de pane no equipamento e/ou veículo, o condutor deverá solicitar/sinalizar o local, comunicar a sua 

localização a (as) partes interessadas, avaliar o risco e se necessário aguardar fora do veículo. 

11. Acesso a praças de carga e descarga (área de manobra) 

1. Equipamentos não envolvidos diretamente na operação de carregamento e descarregamento (ex: trator de 

pneu, caminhão pipa, etc) e veículos leves, com necessidade de adentrar nas áreas de manobras em 

operação, deverão solicitar autorização de entrada, via rádio, ao operador do equipamento responsável 

pela área. O operador do equipamento responsável pela área, autorizará o acesso via rádio, após: término 

da operação (carga/descarga); saída dos equipamentos da área de manobra; e após apoiar a 

concha/implementos ao solo. 

2. Em área de manobra onde ocorrem operações de carga, o equipamento responsável pela área são os que 

efetuam a carga (ex: carregadeiras, escavadeiras); em áreas de descarga (ex: pilhas de deposição de 

estéreis, pilhas de produto), o equipamento responsável pela área são os que efetuam o ajuste da 

praça/material (ex: tratores, carregadeiras). 

3. Equipamentos envolvidos na operação, somente poderão adentrar à área de manobra se NÃO 

houver veículo leve, equipamentos de apoio ou pessoas no interior da praça; 

4. Todas as praças devem estar sinalizadas e as praças de descarga acrescidas de iluminação para 

operação noturna; 

5. Durante a manutenção da praça, o caminhão deverá permanecer fora da praça; 

6. Em caso de pouca visibilidade (por exemplo: neblina, poeira em excesso, chuva intensa), não é 

permitido realizar adiantamento de manobra; 

7. Manobras em marcha ré são limitadas à distância máxima de 10 metros, acima desta distância é 

obrigatório a presença de pelo menos 1 sinaleiro, exceto em área de carga e de descarga com sinalização 

fixa. 

12. Veículo Batedor  

 Estabelece regras para o trânsito de veículos e equipamentos com dimensões especiais carga indivisível, e 

veículos leves/equipamentos que tenham a necessidade do apoio e acompanhamento de batedor nas vias de 

trânsito interno. 

Os veículos/equipamentos que não dispõem de um ou mais requisitos específicos para áreas restritas ou 

controladas e ou condutores não autorizados, somente poderão acessar as áreas precedidos de batedor. 

Poderão transitar sem o batedor nas áreas livres e controladas os equipamentos que atendam os seguintes limites 

máximos abaixo descritos, desde que o condutor/operador esteja devidamente treinado e autorizado a 

conduzir/operar veículos/equipamentos 

a) – Comprimento - 23,00 m. 

b) – Largura - 3,00 m. 
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 12.1 Regras para o tráfego do veículo 

❖ Pisca alerta ligado do veículo que está sendo precedido de batedor, e portando rádio de comunicação 

bidirecional. 

❖ O veículo batedor deverá trafegar com:  

Área Restrita: farol aceso, giroflex cor verde, portando rádio de comunicação; 

Área Controlada/ livre: farol aceso, giroflex cor verde e portando rádio de comunicação (se aplicável 

de acordo com as particularidades de cada unidade). 

❖ O motorista do veículo/equipamento desconhecedor da área livre e controlada, deve estar precedido 

de batedor que se responsabilizará pelo veículo/ equipamento que o precede.  

❖ O veículo/equipamento batedor deverá atender aos requisitos de RAC 2 e/ou RAC 3. 

❖ As condições e interferências do percurso deverão ser avaliadas previamente pelo responsável da 

realização do batedor, que fica responsável por avaliar a possibilidade de realização da operação. 

❖ Em todos os casos, o batedor deverá manter distância de seguimento mínima de 40 metros à frente 

ou traseira do veículo ou equipamento que estiver sendo conduzido. 

❖ Em curvas, bifurcações, estreitamentos e outras condições adversas de trânsito, o batedor deverá 

aumentar a distância de segurança para no mínimo 50 metros do equipamento e sinalizar, solicitando 

a parada dos veículos que estejam trafegando na via, fazendo com que os mesmos aguardem a 

passagem do equipamento ou veículo especial passe pelo trajeto. 

❖ A área recebedora do veículo/equipamento é responsável em fazer o batedor em todo percurso de 

entrada e saída da Unidade. 

❖ O responsável pela realização do batedor deverá: 

Definir o(s) trajeto(s) mais seguro. 

Garantir que os equipamentos estejam apropriados para o trabalho. 

Conhecer e avaliar os riscos associados para cada etapa de realização da tarefa e os procedimentos 

de segurança das áreas. 

Parar a operação de batedor para dar passagem de trânsito a outros veículos / equipamentos que 

trafegam pela via, onde a condição da pista ofereça segurança. 

Estabelecer comunicação visual através de setas, deixando claro sua intenção de direção. 

Obs.: Em áreas controladas os motoristas dos veículos podem ser conduzidos por empregados Vale dentro dos 

seus veículos para chegarem no destino. 

Nota: Fica vetada a realização de batedor por caminhões até a aquisição do giroflex cor verde. Outros 

requisitos de veículos e equipamentos devem seguir as diretrizes dos Requisitos de Atividades Críticas 

– RAC. 
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 A circulação de equipamentos com veículo batedor, será necessária nas seguintes situações: 

 

 

Uso de um batedor 
na frente 

Uso de um batedor 
na traseira 

Condutor Conhecedor e Desconhecedor da área (autorizado) 

AOZ- Área de Operação dos Autônomos x x 

Condutor Conhecedor da área (autorizado) 

Veículo/equipamento não atinja a metade da velocidade 
estabelecida para a via. 

 x 

Veículo/equipamento possua carga/dimensão com excesso 
traseiro. 

 x 

Veículo/equipamento possua carga/dimensão com excesso 
lateral e/ou dianteiro. 

x  

Equipamento não possua sinalização frontal. x  

Equipamento não possua sinalização traseira.  x 

Condutor Desconhecedor da área  

Veículo/equipamento atinja a metade da velocidade 
estabelecida para a via e não possui carga/dimensão com 
excesso traseiro, frontal e lateral e possui sinalização. 

x   

Veículo/equipamento não atinja a metade da velocidade 
estabelecida para a via. 

x x 

Veículo/equipamento trafegue em velocidade compatível 
com a via e sua carga/dimensão possua excesso traseiro e 
lateral. 

x x 

Equipamento não possua sinalização frontal. x  

Equipamento não possua sinalização traseira. x  x 

 
 

 

Nota: Cada batedor poderá conduzir no máximo dois (02) veículos/equipamentos. Caso excepcional deverá 

ser elaborado uma Análise de Risco de Planejamento pelo supervisor ou técnico designado, com aprovação 

do responsável pela área que o veículo/equipamento que será escoltado. 

Equipamentos de operação em deslocamento em suas áreas de atuação, são isentos de serem precedidos 

de batedor (ex: Escavadeira movimentando dentro da mesma mina / instalação); sendo obrigatório quando do 

deslocamento entre minas / instalações, seguindo as diretrizes do item 8.2. 
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13. Passagem e Ultrapassagem 

 
Passagem: É quando temos um veículo/equipamento, parado ou em movimento a nossa frente e passamos por 

ele sem atingir a contramão de direção. 

Ultrapassagem: É quando temos um veículo/equipamento em movimento a nossa frente e temos que aplicar uma 

velocidade acima da qual ele transita para passarmos por ele atingindo a contramão de direção. 

- Não são permitidas ultrapassagens entre veículos e equipamentos e vice-versa nas áreas internas da 

Vale, exceto motoniveladoras e tratores quando em manutenção das vias, desde que autorizado pelo 

operador via rádio atendendo os requisitos abaixo: 

▪ Sinalização horizontal e vertical; 

▪ Condição da via (largura/espaçamento); 

▪ Condição de visibilidade. 

 
Em área livre para liberação da ultrapassagem deve-se considerar os requisitos citados acima. 

 
13.1 Passagem de veículos/equipamentos em Áreas Restritas: 

- Só será permitida com autorização do operador via rádio de comunicação e sinalização visual (seta) do 

equipamento a ser passado; 

- A passagem deverá ser realizada somente em locais que ofereçam boas condições de visibilidade e 

segurança; 

- Somente o condutor/operador solicitante poderá passar pelo veículo/equipamento não sendo permitido 

carona na autorização, exceto veículo batedor e veículo escoltado; 

- Ao passar por equipamentos fora-de-estrada, deve-se manter distância lateral segura de 5 (cinco) metros 

dos mesmos;  

- A passagem não é permitida em cruzamentos, curvas vertical e horizontal (inserir foto ilustrativa no 

treinamento), entradas e saídas de bancos, locais com estreitamento de pistas e pelo lado direito de 

equipamentos (ponto cego). 

  
13.2 Passagem de veículos/equipamentos em Áreas Controladas e Áreas Livres: 

- A passagem de veículos/equipamentos em áreas controladas e livres só será permitida após o 

veículo/equipamento que será passado se posicionar a direita da via, acionar a seta para direita ou 

sinalizar através de gestos. 

- Regras Gerais:  

- Atividades de manutenção/conservação de pista com auxílio de equipamentos, inclusive motoniveladora 

em áreas controladas e livres, deve se manter a área sinalizada e somente será permitido as passagens 

após parada total do equipamento; 

- A motoniveladora poderá operar na contramão, desde que inicie a manutenção da via na sua mão de 

direção, avise pelo rádio em qual acesso está operando e/ou utilize alguma forma de sinalizar a via, como 
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 por exemplo a demarcando com o acesso com o próprio material laminado pelo equipamento, mantendo o 

rádio de comunicação na faixa da operação de mina; 

- No caso de caminhão pipa as passagens só poderão ocorrer após desligamento do sistema de aspersão e 

parada total do equipamento. 

 
13.3 Passagem de veículos/equipamentos em Passagens de nível (PN) 

Antes da transposição da passagem de nível deve-se: 

- Obedecer a sinalização gráfica existente (PARE, OLHE, ESCUTE); 

- Parar em local seguro, fora do gabarito, posicionando o veículo de forma a ter ampla visão de ambos os 

lados da via ferroviária, preferencialmente perpendicular à via férrea; 

- Parar o veículo em local seguro, fora do gabarito da via, e com os vidros baixos, olhe para os dois lados 

das vias de circulação; 

- Desligar o som do veículo para ouvir a buzina do trem;  

- Verificar, antes da travessia, se a via rodoviária do lado oposto à PN está liberada; 

- Verificar se há visibilidade suficiente, caso contrário não prossiga; 

- Em PN’s com duas ou mais linhas, aguarde a completa passagem do trem e liberação do campo de visão 

de todas as linhas: trens podem circular em qualquer linha ou sentido; 

- Ao ouvir a buzina do trem ou identificar a aproximação no sentido da PN, não tentar atravessar. Aguarde 

em local seguro a passagem do trem; 

- Ao aguardar para transpor uma PN, caso outro veículo em sentido contrário já tenha iniciado a travessia, 

aguarde a travessia do mesmo e certifique das condições da via para iniciar sua travessia; 

- Não trocar marchas sobre a plataforma da via. 

 

14. Limites Máximo de velocidade 

Os limites de velocidade máxima para equipamentos e veículos leves deverão seguir o quadro abaixo:  

Veículos/equipamentos/locais (áreas restritas) Velocidades Máximas 

Veículos leves  60 km/h 

Equipamentos móveis  50km/h 

Equipamentos de infraestrutura: carregadeiras, motoniveladora 

retroescavadeiras e mini carregadeiras. 

20 km/h 

Trevos e cruzamentos de vias restritas e controladas 30 km/h 

Veículos leves e equipamentos em bermas de barragens 20 km/h 

Quadro 01 – limites de velocidades máximas nas áreas – atentar para as particularidades locais e sinalização 

viária. 

 

 

Nota: Em condições adversas (chuva, cerração, poeira, lama, etc.), o condutor deverá trafegar em 

velocidade inferior aos limites máximos. 
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15. Interação entre veículos, equipamentos e pedestres 

a) As vias de trânsito devem ser adequadas e construídas de forma maximizar a segregação de 

veículos/equipamentos de outros obstáculos, pedestres, edificações e considerar os caminhos a serem 

seguidos em casos de emergências;  

b) Na área de lavra os veículos automotores devem possuir identificação por TAG, item fundamental para 

comunicação e identificação nas áreas restritas; 

c) Todos os equipamentos móveis têm prioridade sobre os veículos automotores, exceto: veículos de 

emergência / resgate (ambulância e bombeiro), estando estes em atendimento emergencial; 

d) Equipamentos auxiliares (tratores de esteiras/pneus, pá carregadeira escavadeira hidráulica) executando 

trabalhos de manutenção e/ou conservação nas vias de acesso, têm prioridade sobre todos os outros 

equipamentos e veículos automotores, exceto: veículos de emergência / resgate (ambulância e bombeiro) 

em atendimento emergencial;  

e) A distância de seguimento nas áreas restritas é de no mínimo 40 metros, e nas áreas controladas de no 

mínimo 10 metros. Em condições adversas como neblina, poeira, chuva forte, declives, curvas e etc., a 

distância mínima de segurança deverá ser aumentar para 50 metros; 

f) Aproximação de pedestres dos equipamentos só poderá ocorrer após autorização via rádio de 

comunicação, após a paralisação da operação e apoio dos implementos ao solo; 

g) Os pedestres deverão utilizar os caminhos destinados a circulação dos mesmos;  

h) É obrigatório o uso de lanternas individuais para deslocamento noturno a pé na área restrita; 

i) É proibido o deslocamento a pé ao longo das vias de acessos dos equipamentos de mineração, com 

exceção de manutenção da sinalização, auxiliar de mina, amostrador, empregados da geologia e 

geotecnia, topografia de mina ou em inspeções de segurança e acompanhamento de atividades; 

j) Em áreas restritas, os pedestres autorizados a deslocarem na área de lavra deverão utilizar colete ou 

vestimenta com faixas refletivas; 

k) A comunicação entre pedestre, veículos e equipamentos transcorrerá através do rádio de comunicação 

bidirecional. 

 

16. Abastecimento e lubrificação 

16.1. Nos postos de abastecimento: 

A entrada veículos nos postos de abastecimento deve sempre ser feita sob orientação/sinalização do 
responsável pelo posto (abastecedor) ou semáforo.  

Os condutores / devem dirigir ao local destinado para aguardar o abastecimento. É obrigatório que 
mantenham a distância mínima de 7,5 metros do bocal de abastecimento / e o abastecedor não deve realizar 
o abastecimento / com a presença do condutor dentro da área delimitada. 

16.2. No campo: 

O condutor do comboio só pode iniciar o abastecimento após o operador estacionar fora da pista de 

rolamento, desligar o motor, sair da cabine e se afastar do veículo no mínimo 7,5 metros do bocal. 

Sinalizar a área e realizar os bloqueios necessários e NÃO REALIZAR o abastecimento o com a presença do 

operador condutor dentro da área delimitada. 
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17. Trânsito de Cargas Especiais  

Trânsito de cargas especiais (produtos químicos, explosivos) 

O transporte de explosivos na mina deve ser feito por veículos devidamente apropriados, conforme 

regulamentação vigente no Ministério do Exército, além de observadas as recomendações do fabricante do 

explosivo e RAC - Requisitos de Atividades Críticas.  

Para condução de veículos que transportam produtos perigosos, o condutor deve possuir o treinamento 

MOPP – Movimentação de Produtos Perigosos. 

18. Emergências (por exemplo, colisão) 

Diretoria Corredor Sul: CCS – Centro de Controle de Segurança acionamento pelos telefones ramal interno 

111, celular ou telefone externo através do número 0800-286-8053 ou celular 99647-5371. 
 

Diretoria Corredor Sudeste: SEM – Serviço de Emergências Médicas através do acionamento do CECOM – 

Centro de Controle e Comunicação de Emergência pelo ramal interno 193, celular ou telefone externo através 

do número 0800-285-0193, ou através do rádio de comunicação através da faixa SEM.  
 

Centro-Oeste: CCS – Centro de Controle de Segurança acionamento pelos telefones ramal interno 

111, telefone interno (67)3234-3715 ou acionamento via rádio (botão laranja). 

19. Bloqueios das vias 

O bloqueio das vias deverá ser precedido de planejamento e definição dos recursos necessários para a boa 

sinalização do mesmo. Atentar para a manutenção da visibilidade entre os condutores e operadores, bem 

como as interferências que poderão surgir após o bloqueio. As medidas de controle adotadas devem garantir 

que o usuário da via saiba o motivo do bloqueio e os cuidados a serem adotados. 

20. Sinalização 

Os acessos às áreas livres, controladas e restritas devem ser regulamentados de acordo com as placas de 
sinalização de cada área e portal nas cores definidas conforme anexo 5.  
As vias de acesso as áreas de cargas e descarga das áreas de mina, devem ser sinalizadas antes do início 

das operações. Podem ser utilizadas placas indicativas padronizadas, bem como cones, bombonas, 

pontaletes e cancelas.  

Os recursos e sinalização a serem utilizados devem obedecer aos padrões estabelecido pela legislação de 

trânsito e aos procedimentos internos da Mina. 

Nos locais de estreitamento de pista, deve ser implementada uma sinalização mais efetiva, tais como placas 

indicando o estreitamento, passagem de um só veículo/equipamento, ou até mesmo a utilização de sinaleiros, 

dentre outros. 

Todas as redes elétricas e hidráulicas devem ser devidamente sinalizadas. 

 

21. Considerações finais 

Às áreas operacionais terão o prazo descrito para implementação de novos requisitos conforme abaixo: 

a) Adequação dos TAGs dos veículos/equipamentos conforme padrão: 01/10/2020; 

b) Aquisição de giroflex verde para sinalização de veículos batedores: 01/10/2020; 

c) Adequação do padrão de sinalização conforme anexo 5 deste procedimento: 30/08/2020; 
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13. Responsabilidades 
 
 
 
Responsabilidades 

Gerentes de 
Área 

solicitante ao 
novo 

Condutor 

Gerentes de 
Área  

Controlada / 
restrita 

Gestores / Fiscais/ 
Supervisor de área  e de 

mina/ Preposto de 
Contratada 

Preposto 
de 

Contrata
da 

Superviso
r de área 
de Mina: 

Instrutor/Orienta-
dor de Operação 
de Equipamentos 
Moveis (mina e 

usina) 

Serviço Especializado 
em Segurança e do 

Trabalho e 
Gerenciadora 

Suporte 
Operacional 

Empregado 
mapeado no RAC 

2 e 3 

Garantir a implantação deste procedimento de maneira integral X X X X X X X X X 

Executar os exames médicos específicos para cada função, de acordo com o PCMSO – Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional e atividades críticas. 

 
x 

        

Autorizar os condutores na sua área de responsabilidade restritas e/ ou controlada 
 

x 
       

Definir áreas Livres/ Controladas/ Restritas 
 

x 
    

x 
  

Solicitar a autorização para Gerência de área de acesso às áreas Restritas e controladas 
  

x 
      

Validar o anexo 1 para trânsito em área restrita e /ou controlada. 
 

x 
       

Garantir o reconhecimento da área operacional para novo condutor Registrando no anexo 1 o trecho 
realizado. 

  
x 

      

Recolher a credencial de autorização de tráfego de seus empregados subordinados quando estes não mais 
necessitarem conduzir/operar veículos/equipamentos ou quando a credencial for substituída. 

  
x 

      

Inscrever empregados mapeados em RAC 02 e 03 no treinamento deste procedimento. Para acesso a mina 
autônoma seguir os módulos conforme diretrizes da Valer. 

  
x 

      

Garantir que todos os empregados da empresa contratada e subcontratada que operam equipamentos 
móveis e conduzam veículos estejam qualificados, habilitados e autorizados (Ver Linha 18 deste texto) 

  
x 

      

Determinar a interrupção ou não das atividades após a avaliação das condições adversas informadas ou 
avaliadas no ambiente pelos empregados que conduzem e/ou operam 

  
 

x 

      

Inscrever empregados mapeados em RAC 02 e 03 no treinamento deste procedimento. Para acesso a mina 
autônoma seguir os módulos conforme diretrizes da Valer 

  
x 

      

Ministrar treinamentos deste procedimento  
     

x x 
  

Realizar o teste prático e a respectiva avaliação dos condutores de veículos e operadores de equipamentos 
em área de lavra 

     
 

x 

   

Garantir o arquivamento das avaliações práticas realizadas pela a equipe de instrução de Mina para área 
restrita e para área controlada deve ser arquivado na gerência solicitante do treinamento com retenção 
durante o período de operação do condutor e manter controle efetivo dos condutores e operadores; 

 
x 

    
  

 
x 

 

Registrar no WISE Passaporte todas as informações necessárias para a correta liberação dos empregados 
Vale, em conformidade com as informações do Anexo 1 deste procedimento 

       
x 

 

Registrar todas as informações necessárias para a correta liberação dos empregados contratados, em 
conformidade com as informações do Anexo 1 deste procedimento e valido após checagem da área 
Segurança do trabalho Vale. (Carimbo e assinatura Vale) 

      
  x 

 

Registrar no WISE Passaporte todas as informações necessárias para a correta liberação dos empregados 
Vale, em conformidade com as informações do Anexo 1 deste procedimento 

       
x 

 

Emitir credencial de trafego do Plano de Trânsito somente após a conclusão de todas as liberações conforme 
sequência do anexo1 para empregados Vale e contratadas. 

       
x 

 

Apresentar ao apoio operacional ou responsável pelo controle da credencial os documentos necessários e/ou 
solicitados para emissão ou renovação da “credencial de autorização de tráfego”. 

        
x 
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14. ANEXOS  

Anexo 1 - Prontuário de autorização de tráfego em áreas controladas e restritas; 

Anexo 2 - Fluxograma Plano de Trânsito; 

Anexo 3 - Considerações das minas; 

Anexo 4 – Inspeção pré-uso de veículos, equipamentos e guindaste veicular articulado (munck); 

Anexo 5 - Padrão de sinalização; 

Anexo 6 - Credencial de Autorização de Tráfego e Atividades. 

15. Rastreabilidade de Registro 

Numero  Título Recuperação Retenção Arquivamento Destinação 

Anexo 1 Prontuário de autorização de 

tráfego em áreas controladas e 

restritas 

Nome Vigência 

contrato 

trabalho. 

Gerência Coleta 

Seletiva 

16. Elaboradores 
 

Nome Matricula Gerencia 

André Evangelista 01793141 Gerência de Segurança do Trabalho Sul 

Ronaldo Gomes 01860379 Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste 

Sérgio Luis Mendes 01157222 Gerência Operação Mina Mariana e Fabrica Nova 

Juberniran Araujo 01147314 Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste 

Ernani Max Mesquita 01529138 Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste 

Célio Alves 01605717 Gerência Operação de Mina Itabira 

Sebastião Alvarenga 01692988 Gerência Operação de Mina Itabira 

Evanildo Fonseca 01682195 Gerência Operação e Manutenção de Mina Brucutu 

Everlan Cangussu 01695395 Gerência Operação e Manutenção de Mina Brucutu 

Reinaldo Diniz 01524406 Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste 

Licurgo Rodrigues 01070607 Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste 

Márcio Alexandre 01128322 Gerência de Segurança do Trabalho Sul 

Hugo Viana 01521576 Gerência Segurança do Trabalho Sul 

Júlio Carmo  01471525 Gerência Mineração Fábrica 

Ari Lopes 01623223 Gerência Operacional Integradas JGD CFJ 

Reginaldo Soares 01681866 Gerência Operacional Integradas CPX MUT 

Arlan Souza Geraldo 01155390 Gerência Operacional Mina Pico 

Mislene Silva Arcanjo 01799569 Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste 

Glauber Ferreira 01498957 Gerência de Segurança do Trabalho Sul 

Alexander Nero 2O490977 Gerência de Gestão e Suporte Centro-Oeste 
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