
Fazer do Brasil um lugar de trabalho mais saudável, seguro e produtivo!

TREINAMENTO, ESPECIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE  BALANÇA INTEGRADORA PARA 

CORREIA TRANSPORTADORA 

PARA QUEM É?

Para indústrias que movimentam sólidos através de correias transportadoras: 
Portos, Cimento, Mineração, Metalurgia, Siderurgia, Carvão, Alimentícia, 
Reciclagens, Plásticos, Biomassa entre outras indústrias.

O público a quem se dirige o curso é:

Equipe de Manutenção 
Engenharia – Instrumentação e Mecânica
Projetistas de transportador tipo correia transportadoras

COMO ACONTECE?

Oferecemos cursos com treinamentos personalizados, para garantir que o cliente 
obtenha o mais alto desempenho e satisfação possível de sua pesagem, 
apresentando os fundamentos da pesagem 

em corre ia t ransportadora,  conduzindo ao 
conhecimento das estruturas de pesagem, sua 
seleção adequada e a instalação correta no 
transportador, essencial para o desempenho do 
equipamento de pesagem. A MS Instrumentos 
desenvolve  treinamento  personalizado para atender 
as necessidades específicas de cada indústria e 
cliente.

 
COORDENAÇÃO

A coordenção é do dr. Julio Silveira, físico, sócio-diretor da MS Instrumentos e 
especialista e consultor — reconhecido pela comunidade internacional por ter 
criado a nova série de balanças classe inteligente, incorporando o sensor de 

tensão de correia e redesenhando a interface IHM para comunicar interativamente com 
funções típicas de equipamentos rodantes — que contribui com o desenvolvimento da 
tecnologia por meio da publicação de diversos trabalhos sobre o tema e do registro de 
patentes de instrumentos. O treinamento prático é ministrado por Pedro Bernardo de 
Figueiredo, gerente técnico e comercial da linha de balanças da MS Instrumentos, 
experiente especialista em balança para correia transportadora. 
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PROGRAMA

O curso é especialmente projetado e disponibilizado para suprir o cliente/aluno de 
informação acerca dos fundamentos da pesagem em correia transportadora, 
teoria em sala de aula e práticas em correia transportadora e ponte de pesagem.

   

Ao término do curso, que se caracteriza por um treinamento voltado a especificação, 
instalação e manutenção de balança integradora para correia transportadora o 
técnico/aluno estará apto com os conhecimentos de:

    Física da pesagem

    Descrição da balança para correia transportadora, suas partes 

    Efeito da tensão da correia

    Instalação – área de pesagem 

    Limitações das condições de operação

    Localização da balança no transportador   

    Quando for necessário aproximar a polia da cabeça

    Transportadores sem estrutura permanente e com variação de ângulos

    Desejável condicionamento da correia sobre os roletes

    Tipos de roletes que devem ser usados e alinhamento dos roletes

    Seleção da ponte de pesagem em função do transportador e do processo

    Posicionamento do sensor de velocidade

    Recomendações para o bom desempenho da balança

    Calibração

    Manutenção – planejamento
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LOCAL DE REALIZAÇÃO

A MS Instrumentos, localizada na cidade do Rio de Janeiro, disponibiliza suas 
instalações para realização do curso a qualquer tempo de acordo com a demanda 
do cliente.  Aqui, contamos ainda com balança instalada em correia transportadora   

operacionalizada para as aulas práticas.

De modo personalizado, a equipe da MS Instrumentos responsável pelo curso também 
pode ministrar os módulos localmente em sua indústria, possibilitando o treinamento 
para um maior número de colaboradores da sua empresa. 



Fazer do Brasil um lugar de trabalho mais saudável, seguro e produtivo!

CARGA HORÁRIA E TURMA

Disponibilizamos nossa equipe para o treinamento a partir  01 técnico/aluno ou para 
turmas de acordo com a demanda do cliente. O treinamento possui carga horária 
total de 16 horas divididas em 02 módulos de 08 horas/dia para os temas: 

   Teoria

   Prática de Montagem

   Calibração

   Manutenção

De modo personalizado a carga horária pode ser ajustada a disponibilidade de tempo 
e demanda do cliente.

Nosso objetivo é melhor atender a sua demanda. 

INSCRIÇÃO E INVESTIMENTO

 O planejamento e o investimento para a realização do curso serão definidos a partir 
da disponibilidade da equipe, da distribuição da carga horária, do número de 
alunos e do local de realização do treinamento

Para maiores informações sobre inscrição e investimento consulte a Coordenadora de 
Cursos, Sra. Roseli  Paula, através do e-mail  ou pelos roseli@msinstrumentos.com.br
telefones (21) 2493-0588 (ramal 220) e (21) 99132-5188.

Faça-no uma visita e consulta!

http://roseli@msinstrumentos.com.br

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

