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0. Base legal 

A segurança do carregamento não é um fim por si só, mas é obrigatória por lei para evitar 
danos. É importante salientar que a responsabilização em caso de danos se aplica tanto a 
acções (imprudentes ou descuidadas) como omissões (falta da diligência necessária - 
negligência). 
 
O princípio básico é que, quer no decurso normal do negócio quer no que diz respeito ao 
cumprimento de qualquer obrigação contratual, os indivíduos devem sempre executar/cumprir as 
suas obrigações de acordo com o dever legal geral de ser o mais diligente possível (incluindo 
igualmente a certificação por parte da ArcelorMittal de que os seus subcontratantes cumprem os 
regulamentos e tomam todas as medidas necessárias para prevenção de qualquer acidente).  
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No caso de carregamentos perdidos, existe o perigo de lesões pessoais muito graves, e mesmo 
morte, estando envolvida não só a responsabilidade civil (indemnização monetária) mas também 
a responsabilidade criminal (multas, prisão, etc.). Além disso, não só as pessoas directamente 
encarregadas das operações de carregamento podem ser criminalmente responsabilizadas. 
Essa responsabilidade criminal pode, eventualmente, também envolver (e isso depende, em 
grande parte, dos sistemas jurídicos criminais nacionais específicos) os quadros médio e 
superior da entidade legal da ArcelorMittal com um papel relevante nessas operações, e que 
i) tenham de assegurar a disponibilidade de todos os meios de segurança, 
ii) façam a formação dos funcionários relevantes sobre as boas práticas e riscos, 
iii) estejam eventual e directamente encarregues da vigilância pelo cumprimento de todos os 
processos de segurança e pelo devido desempenho dos trabalhos. 
 
 Necessidade de segurança de carregamento 
 
A necessidade de segurança de carregamento é implementada através das normas de 
prevenção de acidentes, dos princípios gerais de responsabilidade supracitados e de muitas 
normas legais, as quais variam entre leis muito detalhadas sobre procedimentos de segurança 
de carregamento e de carga específicos e existentes nalguns países, e princípios gerais da 
devida diligência e regulamentos administrativos existentes noutros países, os quais se aplicam, 
em termos gerais, a esses trabalhos.  
 
As regras de fixação de carga existem em vários Estados-Membros mas, muitas vezes, diferem 
em conteúdo e âmbito, sendo muito difícil para as transportadoras internacionais conhecer os 
requisitos mínimos de fixação de carga para uma determinada operação de transporte 
transfronteiriço. É por esta razão que, em qualquer eventualidade, a fixação da carga num 
veículo deve ser efectuada de acordo com os devidos padrões a serem uniformemente 
aplicados em toda a Europa, sendo que, em último caso, as directrizes de boas práticas, tais 
como as "Directrizes 
Europeias de Boas Práticas de Fixação de Carga para Transporte Rodoviário" e a norma 
europeia EN 12195-1 são bases importantes da segurança de carregamento, 
independentemente do cenário legal específico dos países em questão.  
 
Essas directrizes são uma referência relevante para todas as partes públicas ou privadas directa 
ou indirectamente relacionadas com a fixação de carga, representam o conhecimento 
acumulado dos peritos europeus nesta área e foram elaboradas para orientar todas as partes 
envolvidas em termos do nível adequado de segurança que é necessário para efectuar todas as 
operações de transporte internacional. 
 
 
Importante: 
 
Tendo em conta os princípios gerais de responsabilidade supracitados, tais normas devem ser 
consideradas um "DEVER" e não uma "POSSIBILIDADE".  
 
Compete às pessoas envolvidas, os funcionários de carregamento e os condutores, garantir de 
que modo será afastado o perigo. 
 
 Responsabilidade / Obrigação pela segurança do carregamento: 
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Em suma: As pessoas com potencial responsabilidade e obrigação pela segurança do 
carregamento são: 
1. O carregador (a pessoa que coloca a carga no caminhão) 
2. O respectivo supervisor 
3.         A respectiva Empresa 
4. O condutor 
5. O respectivo supervisor 
6.         A respectiva Empresa 
 
 
Conclusão: a única forma de controlar a responsabilidade criminal é:  
1. fazer todos os possíveis para evitar quaisquer riscos 
2. ser possível comprovar as análises de risco/medidas tomadas 
 
Esta norma foi criada por peritos internos e externos e representa aquilo que a ArcelorMittal 
considera ser o método mais adequado de fixação da carga. No entanto, isto não isenta o 
condutor, o respectivo supervisor ou a respectiva empresa de alertar a ArcelorMittal caso 
detecte quaisquer eventuais irregularidades nas nossas recomendações.  
Local de carregamento/vigilância: 
 caso a ArcelorMittal considere necessário, os seus funcionários irão 
- inspeccionar o estado do veículo, a existência de dispositivos de fixação, equipamento de 
protecção individual e licenças, assim como a fixação da carga após a recolha da mesma; 
- intervir em caso de acidente ou incumprimento nas instalações por parte da transportadora/do 
condutor; 
- negar o acesso a pessoas em caso de inconformidade. 
 
 

1. Âmbito, definição e documentos de referência 

Esta norma refere-se ao carregamento e transporte de produtos1 sob a responsabilidade da 
ArcelorMittal ou encomendados pela ArcelorMittal na Europa. 
O conteúdo desta norma refere-se a: 
• empresas de camionagem, 
• armazéns internos e externos, 
• departamentos de transporte dentro ou fora da ArcelorMittal. 
 
Este documento deve ser utilizado como directriz em locais da ArcelorMittal fora da Europa. 
 
As Empresas do Grupo respeitarão, no mínimo, os regulamentos locais aplicáveis relativos a 
todos os trabalhos de manuseamento do produto. Caso esta norma seja mais exigente, será, por 
conseguinte, aplicável. 
As regras locais devem ser estabelecidas de acordo com a avaliação de risco e a norma 
europeia EN12195. 
 

                                                 
1 Sucata e os transportes internos dentro das instalações da ArcelorMittal estão fora do âmbito deste 
procedimento. 
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Esta norma é complementada por folhetos em separado que são específicos para determinados 
tipos de produtos; por exemplo, o FOLHETO - "Requisitos mínimos para fixação de produtos 
planos de aço antes da expedição rodoviária, ref.ª ST019"  
Nesta norma, a palavra "fábrica" é utilizada para fábricas da ArcelorMittal mas também para 
outras instalações que pertencem à ArcelorMittal e de onde os nossos produtos são enviados. 
 

2. Generalidade 

Esta norma descreve as acções a serem realizadas pelo nosso próprio pessoal ou pelos 
condutores dos camiões durante a operação de carregamento: 

o Chegada do caminhão 
o Carregamento da carga no caminhão 
o Fixação da carga 
o Antes da partida do caminhão 

 
 

3. Chegada do caminhão 

3.1 Os condutores dos camiões 
Os condutores dos camiões devem estar na posse dos seguintes documentos e informações 
para ter acesso ao local de carregamento da ArcelorMittal: 
- Identificação, 
- Nome da empresa, 
- Lista detalhada de mercadorias a carregar, 
- Peso total da carga a carregar, 
- Destino após carregamento, 
- (Certificado de ADR2, carregamento acima de 25 t…) 
O acesso será negado quando um condutor: 

- consumir álcool ou drogas ou trouxer essas mesmas substâncias para as instalações 
- transportar passageiros ou animais de estimação, sendo que, contudo, é permitido um 
segundo condutor. 

Os condutores dos camiões são obrigados a apresentar o respectivo EPI (Equipamento de 
Protecção Individual) caso seja solicitado aquando do pedido de acesso. 

                                                 
2 Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada). 



 

Os condutores dos camiões devem possuir e utilizar, no mínimo, o seguinte EPI: 
 
  Capacete de segurança                   

 Calçado de segurança 
 

e, se exigido pelos regulamentos locais, devem possuir e utilizar: 
 Óculos de protecção                         

 Luvas de protecção resistentes ao 
corte durante as operações de 
acondicionamento/manuseamento 

 Vestuário que proteja todo o 
corpo. 

       

Protecção de ouvidos 

e qualquer outro item que possa ser especificado pelos regulamentos locais (por exemplo, 
protecção anti-corrosiva, casacos reflectores, etc.). 
 
Regras gerais de segurança para condutores de camiões 
• Prioridade para tráfego ferroviário, empilhadoras, transportadores de carga 
• Observar e respeitar a sinalização 
• Cumprir o limite de velocidade 
• Desligar o motor quando em posição de estacionamento 
• Ordenar todos os objectos existentes no semi-reboque 
• Respeitar o ambiente (utilizar os caixotes do lixo, relatar fugas de óleo...) 
• É proibido ultrapassar veículos em movimento 
• Respeitar o Código da Estrada em geral (telemóveis, cinto de segurança...) 
• Estacionar apenas nos locais designados para o efeito 
• Utilizar as respectivas instalações (chuveiro, WC, cantina) 
 
Também recomendado (e até obrigatório em algumas fábricas) 
•  Não são permitidas pessoas no habitáculo durante o manuseamento 
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3.2 Os veículos 
Os veículos devem ser mantidos de modo a que seja seguro trabalhar com eles e neles. 
Plataforma de carregamento A plataforma de carregamento deve ser plana, sólida, estável, 
limpa, fechada, seca (excepto nos semi-reboques abertos) e estar em boas condições (sem 
tabuleiros em falta ou partidos). 
Limpa significa sem sujidade nem fluidos. Quando o expedidor da ArcelorMittal considera que o 
semi-reboque não está limpo, este não será carregado. 
Fig. 1 e 2 Exemplos de uma má plataforma de carregamento  

    
 
Face de suporte: o veículo deverá estar equipado com uma face de suporte entre o habitáculo e 
a plataforma de carregamento. 
Se a face de suporte for utilizada na fixação da carga, é necessário que, por conseguinte, esteja 
licenciada para suportar uma determinada força e esta não deve ser excedida pelos dispositivos 
de fixação da carga. 
 
Pontos de fixação: 
Os pontos, em número suficiente, para fixação da carga devem ser integrados na construção do 
veículo. 
A estrutura do semi-reboque não é um ponto de fixação (excepto se for localmente acordado). 
Cada ponto de fixação deve estar equipado com um gancho e ser capaz de suportar a 
resistência à tracção indicada nos materiais de fixação. 
Os pontos de fixação devem estar em bom estado (não estar demasiado corroídos...) 
Fig. 3 e 4 

    
 
 
 
3.3. Dispositivos de fixação 
A utilização de dispositivos de fixação é obrigatória: consoante a fábrica, podem ser cintas de 
fibra sintética, cabos ou correntes de aço.  
(Em alguns locais, até as correntes são proibidas: informe-se!). 
O número de cintas deve ser suficiente para prender a carga. 
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Estas cintas de carga não devem estar gastas nem danificadas. Isto é verificado mediante uma 
inspecção visual do condutor do caminhão e/ou pessoal de carregamento. Quando o dispositivo 
está danificado (cortes, nós...), não deve ser utilizado. 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Exemplos de cintas em más condições 

 
 
Os tensores (roquetes) devem facilitar o aperto das correias e devem estar seguros 
relativamente ao afrouxamento inadvertido. 

• Se forem utilizadas cintas de nylon, estas devem cumprir a norma EN12195-2 
• Se forem utilizadas correntes, estas devem cumprir a norma EN12195-3 

A utilização de cabos fica ao critério das fábricas (se forem utilizados cabos, estes devem 
cumprir a norma EN12195-4) 
 
As cintas/correntes/cabos devem estar etiquetados e em boas condições 
Fig. 6 Exemplo de dispositivos de fixação com etiqueta 
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4. Carregamento da carga no caminhão 

A gestão do carregamento da carga é feita por funcionários da ArcelorMittal. O condutor tem o 
dever de dar conselhos sobre como colocar a carga no caminhão. 
O peso máximo de carga por destino deve ter em conta as legislações nacionais. 

 
Comportamento dos condutores dos camiões 
Os condutores dos camiões deverão trabalhar de forma segura e comportar-se de acordo com 
as normas nas áreas de carregamento e descarga. 
Os condutores devem: 
• Ser sempre educados e cooperantes 
• Antes do início do carregamento, os condutores devem expor o caminhão em segurança e 

verificar se o piso do semi-reboque está limpo e seco. 
• Utilizar o devido EPI 
• Seguir rigorosamente as regras de segurança das áreas de carregamento 
• Permanecer sempre nas proximidades do veículo 
• Em caso de emergência, seguir as regulamentações do local: seja como for, os condutores 

devem deixar o seu veículo de modo a não obstruir o acesso para os veículos de 
emergência. 

• Fixar a carga tal como descrito nos folhetos adicionais fornecidos pela ArcelorMittal ou, na 
ausência dessas informações, tal como descrito na norma europeia. 

• Utilizar os meios disponíveis (escadas móveis, plataformas, etc.), se fornecidos pela 
ArcelorMittal, para aceder à plataforma do caminhão. 

 
Os condutores não devem (lista não exaustiva): 
• Abrir ou fechar o tejadilho de forma insegura 
• Estar no semi-reboque durante o carregamento  

Excepção: para desprender o produto da grua, sendo que o acesso ao semi-reboque 
só é permitido de acordo com a avaliação de risco e as medidas de segurança locais 

• Tocar na carga ou no guindaste, ou manobrá-los manualmente 
• Subir para o bordo lateral de forma insegura... 
• Saltar para fora do semi-reboque 
• Operar equipamentos pertencentes à ArcelorMittal (empilhadoras, gruas...)3 
• Passar por baixo da carga 
• Deslocar-se ou estar entre a carga e um ponto fixo 
• … 
 

 

                                                 
3 As fábricas poderão permitir que os condutores dos camiões utilizem estes equipamentos, mas só 
depois de receberem uma formação idêntica à dos funcionários da ArcelorMittal. 
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5. Fixação da carga 
Após o carregamento, a fixação da carga é assegurada pelo condutor do caminhão, de acordo 
com a norma europeia e outros documentos referidos no ponto §1 da presente norma. 
Cada condutor: 
• Deve utilizar material (de fixação) em boas condições 
• Deve utilizar equipamento seguro e em bom estado (por exemplo: escadas, etc.) consoante 

as condições locais (Esperamos que as escadas estejam em bom estado, consulte §9) 
• É responsável pela distribuição da carga na plataforma do veículo 
A fixação e tensão devem ser sempre asseguradas antes do início do transporte (antes do 
caminhão abandonar as instalações), mesmo que a viagem seja curta. 
Nenhum material (por exemplo, coberturas dos berços, escoras, paletes, correias, etc.) deverá 
permanecer solto no semi-reboque  

 
 

6. Antes da partida do caminhão (no domínio dos Produtos Longos) 
Antes da partida do caminhão, um funcionário da ArcelorMittal e o condutor do caminhão devem 
executar, em conjunto, uma auditoria de qualidade no que diz respeito ao carregamento e 
fixação da carga. (Exemplo: consulte o anexo). 
Ambos assinam um documento comum com, no mínimo, as seguintes informações: 
• Data, 
• Nome da empresa, 
• Nome do condutor do caminhão, 
• Número de registo do caminhão, 
• Imagens da carga fixa (com data e assinatura do condutor). 
 
7. Verificação detalhada de alguns camiões (nos domínios de Produtos Planos e 

AMDS) 
As verificações devem ser executadas nos camiões de acordo com as regras estipuladas abaixo 
descritas. 
Frequência das verificações: 
Antes de os camiões abandonarem as fábricas, todas elas deverão executar mensalmente 
(recomenda-se diariamente) verificações regulares no local de pelo menos 5%4 (obrigatório) ou 
10% (recomendado). 
As verificações no local devem ser direccionadas, em especial, para novas empresas de 
transportes, novos condutores de camiões, ou executadas em casos de dúvida (por exemplo, 
se, no passado, a empresa transportadora nem sempre foi fiável). 
A transportadora deve ser frequentemente notificada quanto a inconformidades (por parte de 
cada fábrica) 
Estas notificações fazem parte da avaliação da transportadora no que diz respeito ao 
procedimento de avaliação da fábrica. 
As transportadoras que não cumpram sistematicamente as regras devem ser colocadas na lista 
negra da ArcelorMittal.  
 
8. Após a partida 
Cada condutor: 
• É responsável por voltar a apertar os dispositivos de fixação durante o transporte  
Manuseamento das mercadorias 
• A transportadora/condutor está proibido de manusear as mercadorias durante ou após o 

transporte 
 

 

                                                 
4 Este limite mínimo obrigatório poderá ser superior nos folhetos relativos a produtos específicos ou 
mediante decisão dos locais em particular. 



 

9. Boas práticas 
9.1. Exemplo de plataformas adaptadas para abrir (fechar) o tejadilho do caminhão (ver 

abaixo). 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Para facilitar o acesso ao semi-reboque e evitar quedas, podem ser utilizadas algumas 
escadas fixas ou móveis. 

Fig. 8-1 e 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Se aplicável, deve ser utilizado um tapete antiderrapante sob as mercadorias para 
minimizar o risco de deslizamento. 

A utilização de um tapete antiderrapante é obrigatória para determinados produtos (consulte os 
folhetos ou os regulamentos locais). 

Fig. 9 
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Anexo 
 
 

Auditoria após o carregamento do caminhão 
 
 

Data: 
 
Nome da empresa de transportes: 
Número de registo do caminhão: 
Número de registo do semi-reboque: 
Apelido do condutor do caminhão: 
 
Tipo de mercadorias: 
Encomenda nº: 
Destino após carregamento (cliente): 
Peso total: 
 
Imagens: 

- vista geral do carregamento 
- vista geral da fixação da carga 
- vista detalhada da fixação da carga 

 
 
 
 
Assinaturas:   Condutor do caminhão    Consultor da ArcelorMittal 
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