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22.19 Sinalização de Áreas de Trabalho e de Circulação  
 
22.19.1 As vias de circulação e acesso das minas devem ser sinalizadas de modo adequado, para a segurança dos 
trabalhadores.  
 
22.19.2 As áreas de utilização de material inflamável, assim como aquelas sujeitas à ocorrência de explosões ou 
incêndios devem estar sinalizadas, com indicação de área de perigo e proibição de uso de fósforos, de fumar ou outros 
meios que produzam calor, faísca ou chama.  
 
22.19.2.1 Os trabalhos em áreas citadas neste item, que utilizem meios que produzam calor, faísca ou chama, só 
poderão ser realizados quando adorados procedimentos especiais ou mediante a liberação por escrito do engenheiro 
responsável pelo setor observado o disposto no subitem 22.3.3. (Alterado pela Portaria SIT n.º 27, de1º de outubro de 
2002)  
 
22.19.3 Os tanques e depósitos de substâncias tóxicas, de combustíveis inflamáveis, de explosivos e de materiais 
passíveis de gerar atmosfera explosiva devem ser sinalizadas, com a indicação de perigo e proibição de uso de chama 
aberta nas proximidades e o acesso restrito a trabalhadores autorizados.  
 
22.19.4 Nos depósitos de substâncias tóxicas e de explosivos e nos tanques de combustíveis inflamáveis devem ser 
fixados, em local visível, indicações do tipo do produto e capacidade máxima dos mesmos.  
 
22.19.5 Os dispositivos de sinalização devem ser mantidos em perfeito estado de conservação.  
 
22.19.6 Todas as galerias principais devem ser identificadas e sinalizadas de forma visível.  
 
22.19.6.1 Nos cruzamentos e locais de ramificações principais devem estar indicadas as direções e as saídas da mina, 
inclusive as de emergência.  
 
22.19.7 As plantas de beneficiamento devem ter suas vias de circulação e saída identificadas e sinalizadas de forma 
visível.  
 
22.19.8 As áreas em subsolo já lavradas ou desativadas devem permanecer sinalizadas e interditadas, sendo o acesso 
permitido apenas a pessoas autorizadas.  
 
22.19.9 As áreas de superfície mineradas ou desativadas, que ofereçam perigo devido a sua condição ou profundidade, 
devem ser cercadas e sinalizadas ou vigiadas contra o acesso inadvertido.  
 
22.19.10 As tubulações devem ser identificadas na forma disposta na NBR 6.493 – Emprego de Cores para 
Identificação de Tubulações, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou, alternativamente, identificadas 
a cada cem metros, informando a natureza do seu conteúdo, direção do fluxo e pressão de trabalho. (Alterado pela 
Portaria SIT n.º 27, de1º de outubro de 2002) 
 
22.19.11 Os recipientes de produtos tóxicos, perigosos ou inflamáveis devem ser rotulados obedecendo a 
regulamentação vigente, indicando, no mínimo a composição do material utilizado. (Alterado pela Portaria SIT n.º 27, 
de1º de outubro de 2002) 
 
22.19.11.1 Nos locais de estocagem, manuseio e uso de produtos tóxicos, perigosos ou inflamáveis devem estar 
disponíveis fichas de emergência contendo informações acessíveis e claras sobre o risco à saúde e as medidas a serem 
tomadas em caso de derramamento ou contato acidental ou não.  
 
22.19.12 As áreas de basculamento devem ser sinalizadas, delimitadas e protegidas contra quedas acidentais de pessoas 
ou equipamentos.  
 
22.19.13 Os acessos às bancadas devem ser identificados e sinalizados.  
 


