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1. Controle de jornada 

 

Todos os veículos que acessarem a CSP seja para realizar descarga ou seja para realizar 

carregamento de materiais deverão apresentar via Disco de tacógrafo ou relatório de 

sistema de rastreamento / cronotacógrafo digital o controle de jornada de motorista, 

demostrando que o mesmo não se encontra com próximo ao limite de jornada de 10h (dez 

horas) diárias.  

É dever do transportador não se apresentar para as atividades de carga ou descarga, 

caso se encontre nesta situação. 

Nos casos em que fica evidenciado que a jornada está no limite, o agendamento 

realizado será suspenso e reprogramado para a próxima janela de descarga, posterior ao 

período obrigatório de 11h (onze horas) de interstício entre jornadas. 

  

 

 

Figura 1: Disco de tacógrafo preenchido 

 

   

 



 

 

2. Controle de velocidade 

 

2.1. Controle de velocidade no trajeto externo 

Respeitar os limites de velocidade das rodovias, lembrando que a CSP poderá a qualquer 

momento a CSP pode solicitar os registros do cronotacógrafo sejam eles impressos em disco 

de tacógrafo ou via relatórios digitais para verificação do respeito a estes limites de 

velocidade.  

2.2. Controle de velocidade nas áreas da CSP 

 

As vias internas são controladas por câmeras e sistemas de controle de velocidade com 

equipe de vigilância de segurança interna.  

Os limites de velocidade da CSP são: 

a. Vias de tráfego interno – 40 km/h 

b. Áreas de estacionamento e acesso a CSP – 10km/h 

c. Áreas de descarga, enlonamento e desenlonamento – 10km/h 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Impresso do cronotacógrafo eletrônico 



3. Controle de elevação de caçamba 

 

3.1. Sistema antitombamento lateral 

Todos os veículos basculantes deverão ser dotados de sistema antitombamento 

denominado no mercado como inclinômetro que monitora a inclinação do caminhão 

possibilitando assim um descarregamento seguro. Evitando assim ocorrência de evento 

como o demonstrado abaixo:  

 

Os equipamentos devem ser dotados de sinalização luminosa e bloqueio mecânico que 

impeça a elevação da caçamba quando a inclinação for superior a permitida para 

basculamento.   

 

Figura 3: Exemplo de tombamento lateral de caçamba basculante 

Figura 4: Exemplo de inclinômetro de painel 



3.2. Controle de movimentação com caçamba levantada 

 

Baseado na RESOLUÇÃO Nº 563, de 25 de novembro de 2015, tem por objetivo evitar o 

choque da caçamba levantada com anteparos, viadutos e equipamentos aéreos.  Conforme 

podemos ler abaixo em extração da legislação: 

 

Art. 3º Os seguintes sistemas de segurança são definidos na norma 
ABNT NBR 16141 e apresentados a seguir: 

I - Dispositivo de segurança primário - dispositivo que impede o 
acionamento da tomada de força de forma involuntária e de modo que, para 
o acionamento, sejam necessários dois comandos de acionamentos ou um 
comando de dois estágios; 

II - Dispositivo de segurança secundário - aviso visual e sonoro, com 
intuito de alertar o operador sobre o acionamento da tomada de força, sendo 
que o aviso visual deverá ser colocado na altura do painel e no campo visual 
do operador; 

III - dispositivo de segurança terciário - dispositivo eletrônico de controle 
do acionamento da tomada de força que objetiva garantir que o caminhão 
não passe de 10 km/h com a tomada de força ligada. 

 

Ampliando a segurança das operações, a CSP solicita que sejam usados os 3 itens de 

segurança ao mesmo tempo, além disso propiciar complementarmente a verificação da 

tomada de força ligada também seja utilizado sensor de fim de curso como controlador dos 

tópicos II e III, sensor de fim de curso a ter seu funcionamento conforme esquema abaixo: 

 

 

  

 

Figura 5: Sensor de fim de curso 



 

O esqueça acima garantirá que mesmo após o desligamento da tomada de força, 

porém com a caçamba descendo, o sistema ainda funcione e reduza o risco de choque com 

as estruturas aéreas.  

 

Como ferramenta complementar de segurança a CSP possui pórticos de segurança 

limitadores de altura, sendo o choque com estes, incidente redutor de dano maior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema de ação dupla (Tomada de força e sensor de fim de curso) 



 

4. Controle de pesagem 

 

Em todos os eventos de entrega ou carregamento deverão ser respeitadas a Resolução 

CONTRAN nº 210 de 13 de novembro de 2006, a qual estabelece dimensões máximas para 

os veículos de carga, bem como os limites máximos de peso bruto total. Abaixo quadro 

esquemático sobre os limites definidos pela legislação. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos casos em que for constatado na pesagem de entrada na CSP o excesso de peso,  o 

veículo deverá ser acompanhando por responsável da área de Logística para avaliação da 

melhor ação para a descarga segura.  

Não será permitido a emissão de nota fiscal para saída de produtos da CSP com peso 

superior a 1% do Peso Bruto total combinado permitido por lei, ainda que dentro da 

tolerância legal de 5%.       

 

 



5. Enlonamento e desenlonamento de veículos 

 

Nas áreas da CSP. As atividades de trabalho em altura não são permitidas sem prévio 

treinamento e utilização de EPI e EPC adequado para tal portanto, a CSP disponibiliza 

plataformas de desenlonamento e enlonamento com equipe dedicada ao serviço, faz o 

desenlonamento, retirada dos arcos, arrumação da carga e enlonamento dos veículos.  

 

 

Figura 7: Plataforma de desenlonamento pátio externo 

 

Figura 8: Plataforma de desenlonamento interna 



Atualmente a plataforma de desenlonamento interna funciona 24h por dia / 7 dias por 

semana, sendo prioritariamente utilizada para caminhões basculantes.  A plataforma de 

desenlonamento externa funciona em horário administrativo de segunda a sexta e tem por 

objetivo prioritário de atender os caminhões carga seca com destino ao almoxarifado. 

 

 

 

6. Manutenção nas áreas CSP 

 

Por motivos ambientais e de segurança, a realização de manutenção nas áreas externas 

(pátio de estacionamento e rotas de acesso) e nas áreas internas está proibido. Tanto 

manutenções preventivas quanto corretivas.  O material de alguma manutenção realizada 

anteriormente, como estopas sujas de óleo e graxa, bombonas de óleo, filtros  deverão ser 

acondicionados feito em contenedores específicos para este fim na cor laranja identificados 

com a placa abaixo: 

 

  
 

Nos casos que em virtude de quebra do veículo o caminhão não consiga sozinho sair da 

área da CSP deverá ser acionado serviço de reboque previamente cadastro, treinado e 

liberado para serviço.  Não poderão ser utilizados outros veículos não destinados para este 

fim para realização do reboque, utilizando cambão, cintas e/ou cordas.   

 

 

 

 

 



7. Check list veicular 

 

É de responsabilidade de cada transportador/condutor a realização de check list veicular 

físico/documental que garanta a segurança das operações, bem como a legalidade da 

mesma.  Abaixo o Check list utilizado de forma amostral pela CSP:   

DOCUMENTAÇÃO 
1 Renavan, DUT, Seguro Obrigatório (estão atualizados?) 
2 CNH (validade em dia?) 
3 Certificado RNTRC (validade em dia?) 
4 Certificado do cronotacógrafo (validade em dia?) 
5 Verificação de vínculo empregatício (TAC-auxiliar ou CTPS) 
6 Plano de manutenção 
7 Laudo de Opacidade (Teste de fumaça negra) 

CONDIÇÕES BÁSICAS FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO 
8 Rodas e pneus inclusive estepe (condições de uso?) 
9 Pára-brisa e vidros (em condições de uso?) 
10 Freio estacionamento 
11 Sistema fechamento / trava das portas (condições de uso?) 
12 Banco (estado e regulagem) 
13 Limpeza e higiene interna do veículo 
14 Limpeza e higiene externa do veículo 
15 Tanque de combustível 
16 Pé mecânico da carreta 
17 Pneu dianteiro (sem recapagem) 
18 Lona e fixação da lona 
19 Haste e fixação do Lona fácil (quando existir) 
20 Ausência de vazamentos de óleo 
21 Eixo suspenso 

ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA 
22 Cintos de segurança (em condições de uso?) 
23 Limpador de pára-brisa 
24 Sistema de injeção de água do pára-brisa 
25 EPI (calça, camisa de manga, bota, óculos, luva e capacete, protetor auricular) 
26 Extintor (validade e carregado?) 
27 Sinalização sonora de ré 
28 Velocímetro, nível combustível, 
29 Macaco (em condições de uso?) 
30 Retrovisores (em condições de uso?) 
31 Chave de rodas 
32 Sistema de segurança do basculante RESOLUÇÃO Nº 563 



33 Sistema de segurança antitombamento - Inclinômetro 
34 Trava complementar da tampa do basculante 
35 Disco de tacógrafo 
36 Travamento do estepe 
37 Calço para pneus 

SINALIZAÇÃO 
38 Faróis e lanternas 
39 Luz de ré 
40 Triângulo de sinalização 
41 Buzina 
42 Luzes painel 
43 Luz de alerta 
44 Lanterna da placa do veículo 
45 Cones de sinalização 
46 Lanterna da placa do veículo 
47 Cones de sinalização (6 unidades) 

 

 

8. Utilização de equipamentos sonoros 

 

Nas áreas internas da CSP não são permitidas a utilização de equipamentos sonoros que 

possam distrair a atenção dos condutores e impedir que eles possam ouvir os alertas dos 

equipamentos de segurança. Celulares são permitidos apenas com o veículo desligado. 

 

 


