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Informações sobre a SEMEQ  

                                                                    HITÓRICO DA EMPRESA 

 

A SEMEQ, deu Inicio a suas atividades em Porto Trombetas em junho de 2002 . 

A Empresa foi contratada com o objetivo de prestar serviço de manutenção nos vagões ferroviários a Mineração rio do Norte 

S.A.  

                                      MISSÃO E VALORES. 

MISSÃO DA EMPRESA 

VISSÃO DA EMPRESA 

Ser uma empresa reconhecida nacionalmente como a melhor prestadora de serviços na área de manutenção mecânica e 

qualidade para ter preferência pelos nossos clientes. 

Buscar a melhoria continua na prestação em serviços de manutenção mecânica para MRN, visando excelência no 

atendimento e na qualidade dos serviços prestados com respeito a vida e ao Meio Ambiente. 

VALORIZANDO: 

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE- Priorizando-os na condução de todas as atividades; 

ÉTICA- Fundamentando todos os aspectos do nosso negócio; 

PESSOAS –Privilegiando um ambiente do qual todos se orgulhem e que os motive a ampliar competências,na busca de 

elevado desempenho; 

RELAÇÕES DE GANHO MÚTUO- Com foco na criação de valor para todas as partes; 

INOVAÇÃO- Incentivando idéias e ações que garantam sua integridade e sua competitividade. 

 

 



                    Política de Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e Saúde Ocupacional SEMEQ

A SEMEQ reconhece a Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e a Saúde Ocupacional como indicador de resultados, parte 

integrante de suas atividades na prestação de serviços a MRN S.A. Em Porto Trombetas, a promoção da Segurança, Meio 

Ambiente, Qualidade e a Saúde Ocupacional é  de conseqüência da gestão do negócio, sendo portanto, atribuição 

gerencial em todos os níveis da estrutura funcional da empresa. Sendo que este compromisso deve ser uma busca diária de 

todos os seus colaboradores fazendo uso de tecnologia, procedimentos e práticas de gestão, desenvolvimento, capacitação 

e conscientização das pessoas que executam atividades. 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO: 

Esta Política,juntamente com os Objetivos e Metas de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, visa atender à Missão, 

Valores e Objetivos da  SEMEQ  e constitui compromisso de toda equipe. 

         REGRAS DE CONDUTAS: 
    A Semeq, na busca contínua por melhores condições de trabalho e de um 

ambiente seguro e saudável  para todos, impõe obediência por todas 

pessoas, empregados próprios e de empresas contratadas, as seguintes 

Regras de Condutas. 

Operar equipamentos e veículos somente com autorização; 

Trafegar dentro dos limites de velocidade estabelecido; 

Trabalhar ou transitar nas áreas usando os EPI’s adequados; 

Manter Permissões de Trabalho, Exames Médicos ,Folha de controle de Risco sem alterações; 

Elaborar a Permissão de Trabalho de Alto Risco antes de iniciar as atividades específicas; 

Respeitar as Normas de Bloqueio; 

Respeitar áreas restritas ou isoladas; 

Preservar dispositivos de segurança; 

Reportar acidentes ou incidentes; 

É proibido transitar e/ou permanecer sob carga suspensa; 

 

 

 

 

 

 



Usar cinto de segurança nos trabalhos em altura; 

Usar equipamento de guindar dentro de sua capacidade de projeto; 

Proibido consumir ou estar sobre efeito de qualquer bebidas alcoólicas dentro da área de trabalho sendo considerado falta 

grave; 

Proibido exercer atividades de caça e pesca nas áreas internas da obra ou em área onde a proibição a estas atividades esteja 

definida; 

Exercer o Direito de Recusa para atividades que apresentem riscos à integridade física de qualquer participante do projeto e 

da comunidade ou possa causar acidentes ambientais. 

 

 A não observação destas regras constitui falta grave 

sujeita a ações disciplinares. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

O uso dos equipamentos de proteção individual não evita os acidentes, 

porém reduz as conseqüências e a gravidade das prováveis lesões. 

 

 

 

 IMPORTANTE. 

Usar o EPI todo o tempo nas áreas de risco; 

Mantê-los sempre em boas condições de uso; 

Nunca modificar o EPI; 

Usar EPI de acordo com sua atividade; 

O EPI para ser utilizado tem que ter o certificado de aprovação;(CA) 

 



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

 

São EPI’s obrigatórios em todos os locais de trabalho: 

Capacete; 

Óculos de segurança; 

Botina de Segurança; 

Protetor Auricular tipo Concha; 

 

 

 

 

 

 

CORTE E SOLDA. 

 

Outros EPI’s para trabalhos especificais: 

Avental e mangote; 

Luvas, capuz e perneira de couro; 

Máscara de solda com óculos; 

Máscara contra gases. 

 

ÁREAS DE RUÍDO. 

 

Protetor auricular 



ESMILHIRAMENTO. 

 

Protetor facial com óculos; 

Luvas de couro (Para equipamentos portáteis) 

TRABALHO EM  ALTURA. 

 

Cinto de segurança estilo pára-quedista com dois talabartes 

MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS. 

 

Luvas de vaquetas ou raspa 

GASES E PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

Máscaras ou protetor facial; 

Roupas especiais; 

Luvas protetoras; 

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O SUPERVISOR OU ENCARREGADO.   



PERMISSÃO PARA TRABALHOS DE ALTO RISCO- PTAR. 

 

Para a execução das atividades, é obrigatório a elaboração da 

Permissão para Trabalhos de Alto risco. 

Espaços confinados; 

Trabalhos sobre telhados; 

Trabalhos em eletricidade; 

Trabalhos em alturas superiores a 2 metros; 

Escavações ou perfurações; 

Trabalhos a quente; 

Sistemas Pressurizados; 

Corte com lixadeira manual; 

Trabalhos sobrepostos; 

Içamento de cargas de grandes dimensões; 

Trabalhos com fontes radioativas. 

 

A PERMISSÃO DEVE ESTAR 

DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

SUPERVISOR OU ENCARREGADO 

E GERENTE TECNICO DA ÁREA . 

TRABALHO EM ALTURA. 

 

São trabalhos efetuados em posições elevadas ou suspensas, sem uso 

de andaimes.Ex: telhados, topo de tanques, estruturas e equipamentos, 

paredões, etc. 

Elaborar sempre a PTAR para atividades acima de 2 metros; 

Usar trava-quedas em escadas de acesso sem guarda corpo; 

Usar sempre o cinto de segurança e/ou o trava-quedas 

Os cintos devem estar presos em locais que suportam o peso de 

pessoas ou em cabos guias de aço(linha de vida)  



TRABALHO EM ALTURA. 

 

Inspecionar preventivamente todos equipamentos; 

Nunca usar os trava-quedas presos aos cabos de  Içamento; 

Trabalhar somente acompanhado; 

Não são permitidas cadeiras/plataformas móveis de madeira; 

Nunca usar cordas para içar pessoas; 

Ferramentas em trabalhos em altura devem estar sempre fixadas ao 

corpo ou à plataforma de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO CONFINADO. 

 

São espaços com entrada restrita, que podem conter atmosfera 

explosiva ou sufocante, ou onde as pessoas possam ficar presas. 

Ex: tanques, tubulações, poços, silos, etc. 

As exigências abaixo não eliminam outras requeridas pelo trabalho a 

ser realizado no espaço confinado. 
Sempre elaborar a PTAR; 

Medir sua pressão arterial; 

Somente pessoas capacitadas e autorizadas podem entrar em espaços confinados; 

Realizar medição periódica de oxigênio / gases explosivos; 

A presença de um vigia externo é obrigatória; 

Sair imediatamente em caso de emergência , risco ou acidente; 



ESPAÇO CONFINADO. 

 

Pessoas e equipamentos de resgate devem estar no local; 

Sinalizar a área de trabalho 

Nunca usar ar comprimido da rede como ar mandado; 

Não retorna ao interior após saída por emergência, sem a devida autorização; 

Não trabalhar desacompanhado. 

TRABALHO A QUENTE  (Corte e Solda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar sempre a PTAR; 

Usar todos os EPI’s requeridos, mesmo estando apenas próximo à 

atividade; 

Usar sempre o acendedor próprio, nunca isqueiro; 

As mangueiras devem estar em bom estado, protegidas e sem 

emendas; 

Os cilindros de gás devem estar sempre presos, com correntes ou 

cabos de aço 

Transporte os cilindros em carrinho próprio; 

As válvulas, reguladores e maçaricos devem estar em bom estado; 



TRABALHO A QUENTE  (Corte e Solda). 

Os cilindros fora de uso devem estar com capuz; 

Ter sempre próximo um extintor de incêndio; 

As áreas devem ser isoladas com biombos; 



IÇAMENTO DE CARGAS POR GUINDASTE. 

A utilização de guindastes, graus e equipamentos similares requer 

cuidados especiais: 

A capacidade de carga deve estar claramente marcado no equipamento;  

Todos os equipamentos devem ser inspecionados regularmente ; 

Os equipamentos devem estar patolados de forma estável e segura; 

Os içamentos devem ser supervisionados/sinalizados por profissional qualificado 

(rigger); 

Conhecer e assegurar que a carga a ser içada esteja devidamente amarrada; 

Nunca exceder a capacidade máxima do equipamento para cada operação; 

A área de ação do guindaste deve estar isolada por tela plástica; 

Ao isolar a área, criar e sinalizar um caminho alternativo para pessoas e veículos; 

Nunca transitar ou permanecer sob cargas suspensas ou próximo a elas; 

Cabos, eslingas, estropos, correntes devem estar em perfeitas condições de uso; 

Utilizar cordas para  controlar os movimentos laterais da carga; 

Abortar a operação em caso de ventos e chuvas fortes; 

TRÂNSITO DE VEÍCULOS. 

Para transitar nas áreas de trabalho todos os veículos (caminhões, pick-

up, automóveis) devem estar em perfeitas condições de funcionamento. 

É necessária uma inspeção prévia (check-list) para obter a liberação: 

A autorização de trânsito deve ser mantida em local visível; 

As velocidades máxima devem ser rigorosamente observadas; 

A sinalização deve estar sempre respeitada; 

Os faróis devem estar sempre ligados; 

Só dirigir e for habilitado e autorizado para isso; 

O uso de cinto de segurança é obrigatório; 

É proibido transporta pessoas na carroceria dos veículos; 

 



TRÂNSITO DE VEÍCULOS. 

A s cargas devem estar devidamente presas, estabilizadas e separadas 

fisicamente da cabine de passageiros; 

Os veículos devem ser usados apenas para o fim que foram projetados; 

O fechamento de ruas deverá ser previamente aprovado e sinalizado; 

Todos os caminhões e pick-up devem possuir alarme sonoro de ré; 

Sinalizar as cargas que excedam a carroceria do veiculo; 

Respeitar a segregação do trânsito de pedestres e veículos; 

FERRAMENTAS MANUAIS. 

A o utilizar ferramentas manuais, obedeça as seguintes regras: 

Elas devem ser próprias para o trabalho a ser efetuado; Nunca Improvise; 

Fazer uma inspeção prévia.Elas devem estar sempre em boas condições de 

uso e manutenção; 

Devem estar presas por cordéis nos trabalhos em altura; 

Não usar as ferramentas além da sua capacidade; 

Certificar-se que cada ferramenta está marcada com a cor do mês; 

Proteger suas mãos.Elas são a principal parte do corpo atingida por 

ferramentas manuais; 

Cogumelos e rebarbas são riscos de projeção de estilhaços. Não usar 

ferramentas com estes defeitos; 

Carregar sempre ferramentas em caixas fechadas ou cintos apropriados. 



FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 

Só utilizar equipamentos inspecionados e marcados com a cor do mês; 

Não usar equipamentos com o acionamento travado; 

Somente pessoas capacitadas devem utilizar ferramentas elétricas; 

Os cabos e fios devem estar em perfeito estado e sem emendas; 

O isolamento deve estar intacto e as conexões firmes; 

O motor não deve apresentar falhas ou soltar faíscas; 

Os equipamentos e ferramentas devem estar aterrados; 

As tomadas devem estar em painéis fixos; 

As travessias de cabos em passagens devem ser feitas de forma suspensa; 

Não prender os cabos em estruturas metálicas (Ex; tubos de andaimes); 

Não expor  os equipamentos à água ou umidade; 

Não ligar ferramentas elétricas em extensões ou ‘’gambiarras”; 

AR COMPRIMIDO. 

Todas as emendas e conexões devem estar travadas com correntes; 

Nunca usar ar comprimido para limpeza do corpo ou das roupas; 

As mangueiras devem ser mantidas em boas condições e não serem dispostas sobre o piso em áreas de 

circulação de trabalho 

ESCADAS PORTÁTEIS. 

Toda escada deve ser amarrada à estrutura no topo, para evitar seu deslocamento. Em quanto a escada é 

amarrada, outro empregado deve segurá-la; 

A escada deve passar 1m do topo, para facilitar o acesso das pessoas; 

Todas as escadas devem ter apoio antiderrapante na base; 



ESCADAS PORTÁTEIS. 

O comprimento da escada até o apoio superior deve ser no máximo quatro vezes o afastamento da base; 

As escadas devem estar em boas condições, inspecionadas e codificadas com a cor do mês. Escadas de 

madeira não podem ser pintadas; 

Nunca utilizar escadas improvisadas; 

As alturas máximas das escadas obedecem aos seguintes critérios: simples- 5,0m; de abrir- 3,6m; 

telescópica-11,0m; 

As escadas não poderão estar localizadas em locais onde a abertura de portas ou janelas e a 

movimentação de qualquer equipamento possam deslocá-las; 

ARRUMAÇÃO E LIMPEZA. 

Manter sempre sua área de trabalho limpa e arrumada; 

Ao terminar um trabalho, recolher o lixo e a sucata e colocar nos locais adequados; 

Manter o uniforme e os EPI’s limpos e em bom estado; 

Manter as escadas, acessos e saídas de emergência livres de obstruções; 

Não deixar peças, ferramentas e materiais espalhados pela área de trabalho, especialmente em andaimes 

e locais elevados; 

Peças e materiais devem ser estocados de forma organizada e segura; 

Separar e isolar materiais combustíveis e mantenha-os longe de fontes de ignição; 

Separar os resíduos de acordo com sua natureza: papel, plástico, vidros e orgânico; 

Guarda suas ferramentas em recipientes e locais apropriados. 



ISOLAMENTO DE ÁREAS. 

O objetivo é minimizar a exposição aos riscos. O isolamento de área é feito com fitas, cercas plásticas, 

cordas, sinalização luminosa e outros dispositivos para interromper o fluxo de pessoas ou veículos nas 

áreas de risco, permitindo a entrada ou permanência apenas de pessoas autorizadas. 

Todas as situações de alto risco pedem um isolamento de área, como por exemplo: içamentos de 

cargas, escavações espaços confinados e outros; 

Respeitar sempre o isolamento. É falta grave penetrar em área isolada sem autorização; 

Bloquear o mínimo necessário para isolar área o risco. Evite isolar áreas desnecessárias, 

desmoralizando o respeito pelo isolamento; 

Antes de isolar, informar as pessoas no local e retirar aquelas que não devem permanecer na área 

isolada; 

Indicar caminhos alternativos quando precisar isolar área de circulação; 

Remover o isolamento e liberar a área assim que o serviço terminar ou o risco deixar de existir;  

EQUIPAMENTOS ROTATIVOS. 

Pessoas que operam equipamentos rotativos não podem usar:  

•Cabelos longos e soltos; 

•Mangas comprimidas frouxas ou desfiadas; 

•Correntes, colares, pulseiras e anéis; 

Peças e ferramentas não devem ser colocadas sobre os equipamentos, mesmo quando desligados; 

É proibido usar de discos de corte e  desbaste , serra, rebolos e esmeris que não estejam em perfeito 

estado; 

As partes rotativas das maquinas e equipamentos devem estar protegidas; 

Os equipamentos rotativos devem ter dispositivos de desligamento de emergência. 



BLOQUEIO E ETIQUETAGEM. 

O objetivo deste procedimento é garantir o isolamento/bloqueio temporário das fontes de energia 

elétrica, mecânica, pressão de fluidos, química e outras, enquanto pessoas trabalham em sua área de 

influência. 

Antes de realizar serviços em equipamentos, máquinas e tubulações, bloquear com seu próprio 

cadeado e etiqueta, as fontes de energia elétrica, mecânica, pressão de fluidos, química e outras; 

O executante é o próprio interessado em sua segurança, portanto ele é o responsável por garantir o 

bloqueio; 

Verificar se bloqueou os sistemas corretos e se todos os dispositivos de acionamento foram 

bloqueados; 

Trazer sempre consigo suas chaves de cadeados. Nunca emprestar ou deixar com outras pessoas; 

Mesmo estando bloqueado, testar o sistema antes de iniciar o trabalho:erros podem acontecer; 

No final, ao sair da área de trabalho, certificar-se de que retirou o seu cadeado e sua etiqueta; 

Garantir que todos saíram da área antes de religar o sistema. 

 

 
Anexo 8.5 

MODELO DE ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO MODELO DE ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO 

NOME:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx MAT 

. 

xxxxxx

x 

RAMAL:  xxxx

x CARGO

:  

xxxxxxxxxxx

xx 

. SETOR:  xxxx 

PERIGO 

NÃO LIGUE ESTE EQUIPAMENTO 

EQUIPAMENTO/MÁQUINA 

EM MANUTENÇÃO 

NÃO  

RETIRE  
ESTE  

CARTÃO 

PERIGO 

EQUIPAMENTO  

MÁQUINAEM  
MANUTENÇÃO 

ESTOU TRABALHANDO NESSE  
EQUIPAMENTO E APENAS EU  
DEVO RETIRAR ESSE CARTÃO 

RISCO DE ACIDENTE COM O  
FUNCIONÁRIO NO CASO DE  

ACIONAMENTO DESTA CHAVE 

OU COMANDO 

Etiqueta pessoal e intransferível. Etiqueta pessoal e intransferível. 

NÃO LIGUE ESTE EQUIPAMENTO 

  



PREVENÇÃO E EXTINTORE DE INCÊNDIO. 

Manter materiais combustíveis longe das fontes de ignição; 

Conhecer a localização e s tipos de extintores na sua área de trabalho; 

Solicitar a substituição imediata dos extintores usados ou vencidos; 

Tipos de extintores; 

Água: para madeira, papel, tecidos, borracha e plásticos; 

Pó Químico e espuma: para combustíveis, solventes, óleos, lubrificantes, tintas e gases inflamáveis ( 

acetileno, GLP e outros ); 

Gás Carbônico –CO2: equipamentos e sistemas elétricos energizados, inclusive computadores e 

instrumentos delicados; 

Nunca usar extintores de água ou espuma em equipamentos e sistemas elétricos energizados; 

O pó químico pode danificar equipamentos delicados tais como computadores; 

Comunicar imediatamente qualquer incêndio na área e solicitar ajuda. 

 



LEVANTAMENTO MANUAL DE PESOS E MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS. 

Ao sair e transportar pesos, apoiar-se somente sobre as pernas, mantendo a coluna ereta. Nunca tente 

levantar pesos acima de sua capacidade física; 

Antes de usar equipamentos tipo TIFOR, verifique se as travas e cabos estão em perfeitas condições; 

Certifique-se de que a capacidade do equipamento seja superior à carga a ser arrastada/içada. Conferir a 

marcação no próprio equipamento; 

Verificar se a carga está devidamente presa: evite que o cabo se solte; 

Se encontrar resistência adicional (carga presa ), não force : aborte a operação e alivie a tenção no cabo; 

Nunca ficar no raio de ação dos cabos tencionados. 

PLANO DE EMERGÊNCIA. 

O objetivo deste Plano de Emergência é estabelecer os principais procedimentos a serem adotados 

em caso de situações de graves acidentes, como:  

Acidentes com vitimas; 

Acidentes com danos materiais; 

Incêndio e explosões; 

Vazamento/derrame em grandes proporções de 

óleos ou combustíveis; 

Descarilhamento de vagões; 

Acidentes com equipamentos. 

 

 

Portanto, conheça o Plano de 

Emergência  e saiba como agir em todas 

estas situações. 

 

 

 

 

 

Informe, com calma e clareza,o tipo de 

emergência, a localização, a gravidade 

da situação e o numero de pessoas 

envolvidas. 

Sua atuação, de acordo com o previsto 

do Plano de Emergências pode salvar 

vidas. 
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MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE. 

Durante os trabalhos de manutenção de campo, deve ser realizada a umectação (molhar ) das vias e do 

material, para evitar emissão de poeiras; 

Todos os tanques e tambores de óleo e substancias químicas devem estar localizados sobre uma estrutura 

que permita reter eventuais vazamentos; 

É  proibido pescar, caçar, ou capturar qualquer espécime da fauna presente nas áreas de realização dos 

trabalhos; 

Fica expressamente proibida a extração ou destruição de espécies vegetais que crescem naturalmente na 

área de realização dos trabalhos; 

É proibida qualquer prática que impacte negativamente a qualidade de vida dos habitantes das 

comunidades envolvidas; 

Não acumular resíduo domésticos ou industriais nas áreas de trabalho. Respeitar a coleta seletiva, 

dispondo os resíduos nos recipientes adequados. 



COLETA SELETIVA. 

Atender às diretrizes do Programa de colete seletiva, segregando os diversos resíduos nos recipientes 

apropriados mantidos em local estratégicos e de maior circulação ou concentração de pessoas, cobertos 

quando necessário, com cores ou rotulagem que permitam a coleta em separado; 

Dias de Segunda, quarta sexta-feira coleta de lixo úmido; 

Dias de terça, quinta e sábado coleta de lixo seco 

 

PRODUTOS QUÍMICOS. 

Conhecer sempre os riscos e as medidas de controle dos produtos químicos usados em seu trabalho. 

Ler e manter próximo ao local de trabalho as Fichas de Segurança de Produtos Químicos ( FISPQ ) e 

identificar os produtos químicos.   

      Risco á saúde 
      Risco de incêndio 

      Risco específico 
      Reatividade 




