
  



 
 
 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE TRANSPORTE, DESCARGA E 
ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS TRITON MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
LTDA E TRITON FERTILANCE LTDA. 
 
1. Do Carregamento: 
 
a) Observar quantidade de peças referente de cada produto; 
b) Fazer check list do número de peças; 
c) Reforçar proteção entre as peças maiores; 
d) Isolar as peças menores para evitar que se desloquem; 
e) A carga deve ser imobilizada com material adequado; 
f) Certificar-se que todos os documentos (Notas Fiscais) referente a 
carga estão disponíveis. 
 
2. Do Transporte: 
 
a) Evitar estrada de chão; 
b) Realizar paradas estratégicas para acertar os breques e assegurar 
que as peças não se movam, evitando atrito umas às outras; 
c) Reapertar sempre as cintas a cada parada até que os produtos 
estejam acomodados. 
 
3. Da Entrega no Destino: 
 
a)  Identificar local para a descarga, verificar se oferece segurança; 
b) Aguardar o responsável para indicar onde o produto será 
descarregado; 
c) Desamarrar os cintos no local onde será acomodado a mercadoria; 
d) Atentar para a forma de descarregar que a empresa oferece, (ex: 
muque, trator, rampa de descarga, empilhadeira, beg); 
e) Assegurar-se que o implemento não sofrerá dano quando da 
descarga; 
f) Orientar o recebedor quanto ao preenchimento correto da guia de 



 
 
 

 

“Controle de entrega de Mercadorias”. 
g) Mercadorias conferidas e tudo de acordo com o combinado, 
orientar que os implementos devem ser armazenados em espaço 
fora do alcance de crianças, animais, ambientes que ofereçam danos 
como: componentes abrasivos, fogo, etc. 
h) Pegar aceite no canhoto da Nota Fiscal e preencher “Controle de 
entrega de Mercadorias; 
i) Mercadorias conferidas, se for identificado alguma 
desconformidade, avarias ou riscos ocasionados pelo transporte 
comunicar através do “Controle de entrega de Mercadorias”, e ou, o 
cliente encaminhar e-mail para triton@tritonmaquinas.com.br para 
as devidas providências; 
j) Nas descargas readequar as cintas para maior firmeza. 
 
4. Do Caminhão para Carregamento: 
 
a) Trazer de volta as madeiras; 
b) Trazer cintas boas; 
c) Limpar o assoalho do caminhão; 
d) Organizar cordas, levar madeiras; 
e) Antes do final do expediente conferir a carga; 
f) Organizar, Enrolar as cintas. 
g) Motorista comparecer no setor de carregamento somente se sua 
presença for solicitada; 
 
5. Do Caminhão e Condições Gerais do Veículo: 
 
a) Todo veículo deverá estar em perfeitas condições de conservação 
e manutenção. Mau estado de conservação, desgaste excessivo dos 
pneus ou qualquer outro aspecto que possa suscitar dúvidas quanto 
à segurança, não serão carregados. 
b) Todas as unidades de transporte deverão portar extintores de 
incêndio em condições 
Operacionais. Os extintores deverão estar de acordo com a norma  
 

mailto:triton@tritonmaquinas.com.br


 
 
 

 

NB-161 e não estar presos a corrente, cabos, arames etc., que 
dificultem a sua rápida utilização.  
c) O itinerário da viagem deve ser elaborado juntamente com o 
departamento comercial, em caso de dúvidas ou sugestões contatar 
o responsável pelo carregamento. 
 
6. Do uso dos equipamentos de segurança: 
 
a) Será de responsabilidade das transportadoras fornecer ao seu 
pessoal os equipamentos de proteção individual necessários e em 
condições de uso. 
 
Entende-se por equipamento proteção individual (EPI) para 
motoristas: 
 
a) Cinto de Segurança (acima de dois metros de altura); 
b) Calçado de couro fechado. 
 
7. Responsabilidades solidárias entre expedidor e transportador: 
 
a) Tanto o expedidor quanto o transportador devem ter 
conhecimentos sólidos sobre transporte.  
 
Suas responsabilidades solidárias são as seguintes: 
 
b) Inspeção de segurança no veículo; 
c) Emprego da simbologia de risco; 
d) Roteiro da viagem; 
e) Instruções ao motorista; 
f) Checklist de despacho; 
g) Instruções para transporte, descarga e armazenamento. 
 
 
 
 



 
 
 

 

8. Observações sobre o conteúdo do manual 
 
Os dados e informações aqui transcritos revestem-se de caráter 
meramente complementar, fornecidos de boa-fé para qualidade dos 
serviços de carga, descarga e armazenamento dos produtos TRITON / 
TRITON FERTILANCE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. 
 
 
9. LISTA DE CONTATOS E NÚMEROS DE TELEFONES 
 
Santa Catarina - DDD da Capital é 48 
 
Ambulância - Serviço Público de Remoção de Doentes 192   
Corpo de Bombeiros 193   
Defesa Civil 199   
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 180   
Disque-Denúncia (Narco denúncia) 181   
Polícia Militar 190   
Polícia Rodoviária Estadual 198   
Polícia Rodoviária Federal 191   
 
Paraná - DDD da Capital é 41 
 
Ambulância - Serviço Público de Remoção de Doentes 192   
Corpo de Bombeiros 193   
Defesa Civil 199   
Disque-Denúncia ( Narco denúncia) 181   
Polícia Civil 197   
Polícia Federal 194   
Polícia Militar 190   
Polícia Rodoviária Estadual 198   
Polícia Rodoviária Federal 191   
 
Rio Grande do Sul - DDD da Capital é 51 
 



 
 
 

 

Corpo de Bombeiros 193   
Defesa Civil 199   
Polícia Civil 197   
Polícia Federal 194   
Polícia Militar 190   
Polícia Rodoviária Estadual 198   
Polícia Rodoviária Federal 191   
Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) 192    
 
Minas Gerais - DDD da Capital é 31 
 
Ambulância - Serviço Público de Remoção de Doentes 192   
Corpo de Bombeiros 193   
Defesa Civil 199   
Polícia Militar 190   
 
Espírito Santo - DDD da Capital é 27 
 
Ambulância - Serviço Público de Remoção de Doentes 192   
Corpo de Bombeiros 193   
Defesa Civil 199   
Polícia Civil 147   
Polícia Militar 190   
 
São Paulo -  DDD da Capital é 11 
 
Corpo de Bombeiros 193   
Defesa Civil 199   
Polícia Civil 147   
Polícia Militar 190   
Pronto-Socorro 192 


