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1. AÇÃO 

Estabelecer critérios para recebimento de cimento a granel transportado em silo-reboque. 
 
 
2. OBJETIVO 

Receber o cimento adequadamente, assegurando as características solicitadas no pedido 
e informadas na DANFE, sua inviolabilidade e não permitindo a mistura de tipos diferentes 
de cimento em um mesmo silo. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO: 

a. Nomear ou instituir um responsável pelo recebimento do cimento, que deverá fazer 
cumprir este procedimento; 

 
b. Ao receber o silo-reboque deverá inicialmente, ler a DANFE, observando se o 

destinatário (nome e endereço), o tipo de cimento e placas do silo-reboque estão 
corretos. Na DANFE está impresso o registro da quilometragem do hodômetro na saída 
da fábrica da Cimento Itambé e poderá ser comparado ao registro do hodômetro no 
momento do recebimento para saber se a distância é compatível. 

 
c. De posse da nota fiscal, conferir todos os lacres , verificando se estão de acordo com a 

numeração e quantidade informada na nota fiscal, em perfeito estado, isto é, não 
violados ou com marcas de adulteração. Os lacres são aplicados em todas as bocas de 
forma que somente após o rompimento terá acesso à parte interna do silo-reboque. 

 
d. Após a conferência que o silo-reboque está devidamente lacrado, solicitamos que todos 

os lacres sejam rompidos e retidos na empresa para testemunho ou descarte posterior. 
Os lacres possuem numeração única e poderão ser utilizados somente uma vez, após 
devem ser descartados, mesmo que não exista a necessidade do rompimento de todos 
os lacres para a operação de descarga do cimento ou inspeção da carreta silo. 

 
e. No momento da verificação das bocas de entrada de cimento do silo-reboque, fazer 

inspeção visual do cimento e a retirada da amostra para ensaios (deve ter no mínimo 3 
Kg, etiqueta com os dados da carga e ser armazenada em embalagem e local sem 
presença de umidade). Ensaios práticos e rápidos, tais como, Finura na peneira n.º 200 e 
Tempo de Inicio de Pega podem ser feitos na própria unidade fabril para a verificação de 
alguma anormalidade. Outros ensaios mais detalhados poderão ser feitos após a 
comprovação do desempenho do concreto ou da argamassa preparados com este 
insumo. Caso seja comprovadamente satisfatório, a amostra poderá ser descartada; 

 
f. Ocorrendo qualquer divergência ou dúvida nas conferências, comunicar imediatamente 

a gerência ou responsável da sua empresa, não permitindo ao motorista do silo-reboque 
qualquer movimentação do caminhão, retirada ou manuseio dos lacres. Comunicar 
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imediatamente a Cimento Itambé através do Ligue Cimento Itambé 0800-419002, ou 
através do e-mail atendimento@cimentoitambe.com.br, munido do maior número possível 
de informações; 

 
g. Ao conectar o mangote para a descarga, ter a certeza que a boca de entrada do silo é 

para o tipo de cimento que está sendo descarregado. Mesmo que se tenha mais de um 
silo com o mesmo tipo de cimento, a boca de entrada correta deve ser observada para 
não se perder o controle de estoque de cada silo.  A mistura de tipos diferentes é proibida 
por Norma (NBR 12655 e NBR 7212), pois causa prejuízos em concretos e argamassas 
com comprometimento de desempenho e não atendimento às suas características 
solicitadas; 

 
h. Ao fazer a conexão do mangote, tanto no silo-reboque como na tubulação de carga do 

silo, assegurar que estejam firmes e bem vedadas, evitando acidentes sempre com 
graves conseqüências; 

 
i. As operações de movimentação do equipamento que irá gerar a pressão de descarga 

no silo-reboque (no máximo 2,0 Kgf/cm2) são de responsabilidade exclusiva do  motorista, 
pois a pressão interna é muito grande com sérios riscos de acidentes, inclusive a 
explosão do silo-reboque. O motorista deve estar obrigatoriamente junto ao equipamento 
acompanhando toda a operação; 

 
j. Ao final da descarga as bocas superiores do silo-reboque devem ser abertas para fazer 

a verificação final de que todo cimento foi descarregado. Deve-se aguardar cerca de 10 
minutos para que o pó vá para o fundo do silo possibilitando enxergar todo o interior do 
silo-reboque. Para uma perfeita visualização é necessário ter um ponto de luz ou 
lanterna. Caso fique cimento no interior do silo-reboque, todo o conjunto deve ser fechado 
e a operação de descarga deve ser reiniciada; 

 
k. É imprescindível o uso de equipamento de proteção individual (EPIs – óculos de 

segurança, capacete, luva de raspa, protetor auricular e máscara para verificação do 
interior do silo-reboque), a todos que participam da operação de descarga. Deve-se 
também evitar a circulação de pessoas na área de descarga ou próximo ao silo de 
cimento.  

  
 
 


