NR-22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO
22.20 Instalações Elétricas
22.20.1 Nos trabalhos em instalações elétricas o responsável pela mina deve assegurar a presença de pelo menos um
eletricista.
22.20.2 As instalações e serviços de eletricidade devem ser projetados, executados, operados, mantidos, reformados e
ampliados, de forma a permitir a adequada distribuição de energia e isolamento, correta proteção contra fugas de
corrente, curtos-circuitos, choques elétricos e outros riscos decorrentes do uso de energia elétrica.
22.20.3 Os cabos e condutores de alimentação elétrica utilizados devem ser certificados por um organismo de
certificação, credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.
22.20.4 Os locais de instalação de transformadores e capacitores, seus painéis e respectivos dispositivos de operação
devem atender aos seguintes requisitos:
a) ser ventilados e iluminados ou projetados e construídos com tecnologia adequada para operação em ambientes
confinados;
b) ser construídos e ancorados de forma segura;
c) ser devidamente protegidos e sinalizados, indicando zona de perigo, de forma a alertar que o acesso é proibido a
pessoas não autorizadas;
d) não ser usados para outras finalidades diferentes daquelas do projeto elétrico e
e) possuir extintores portáteis de incêndio, adequados à classe de risco, localizados na entrada ou nas proximidades e,
em subsolo, montante do fluxo de ventilação.
22.20.5 Os cabos, instalações e equipamentos elétricos devem ser protegidos contra impactos, água e influência de
agentes químicos, observando-se suas aplicações, de acordo com as especificações técnicas.
22.20.6 Os serviços de manutenção ou reparo de sistemas elétricos só podem ser executados com o equipamento
desligado, etiquetado, bloqueado e aterrado, exceto se forem:
a) utilizadas técnicas adequadas para circuitos energizados;
b) utilizadas ferramentas e equipamentos adequadas à classe de tensão e
c) tomadas precauções necessárias para a segurança dos trabalhadores.
22.20.6.1 O bloqueio durante as operações de manutenção e reparo de instalações elétricas deve ser realizado
utilizando-se de cadeado e etiquetas sinalizadoras, fixadas em local visível, contendo, no mínimo, as seguintes
indicações:
a) horário e data do bloqueio;
b) motivo da manutenção e
c) nome do responsável pela operação.
22.20.7 Os equipamentos e máquinas de emergência, destinados a manter a continuidade do fornecimento de energia
elétrica e as condições de segurança no trabalho, devem ser mantidos permanentemente em condições de
funcionamento.
22.20.8 Redes elétricas, transformadores, motores, máquinas e circuitos elétricos, devem estar equipados com
dispositivos de proteção automáticos, para os casos de curto-circuito, sobrecarga, queda de fase e fugas de corrente.
22.20.9 Os fios condutores de energia elétrica instalados no teto de galerias para alimentação de equipamentos devem
estar à altura compatível com o trânsito seguro de pessoas e equipamentos e protegidos contra contatos acidentais.
22.20.10 Os sistemas de recolhimento automático de cabos alimentadores de equipamentos elétricos móveis devem ser
eletricamente solidários à carcaça do equipamento principal.
22.20.11 Os equipamentos elétricos móveis devem ter aterramento adequadamente dimensionado.
22.20.12 Em locais com ocorrência de gases inflamáveis e explosivos, as tarefas de manutenção elétrica devem ser

realizadas sob o controle de um supervisor, com a rede de energia desligada e chave de acionamento bloqueada,
monitorando-se a concentração dos gases.
22.20.13 Os terminais energizados dos transformadores devem ser isolados fisicamente por barreiras ou outros meios
físicos, a fim de evitar contatos acidentais.
22.20.14 Toda instalação, carcaça, invólucro, blindagem ou peça condutora, que não faça parte dos circuitos elétricos
mas que, eventualmente, possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos.
22.20.15 Todas as instalações ou peças, que não fazem parte da rede condutora, mas que possam armazenar energia
estática com possibilidade de gerar fagulhas ou centelhas, devem ser aterradas.
22.20.16 As malhas, os pontos de aterramento e os pára-raios devem ser revisados periodicamente e os resultados
registrados.
22.20.17 A implantação, operação e manutenção de instalações elétricas devem ser executadas somente por pessoa
qualificada, que deve receber treinamento continuado em manuseio e operação de equipamentos de combate a incêndios
e explosões, bem como para prestação de primeiros socorros a acidentados.
22.20.18 Trabalhos em condições de risco acentuado deverão ser executados por duas pessoas qualificadas, salvo
critério do responsável técnico.
22.20.19 Durante a manutenção de máquinas ou instalações elétricas, os ajustes e as características dos dispositivos de
segurança não devem ser alterados, prejudicando sua eficácia.
22.20.20 Ocorrendo defeitos em máquinas ou em instalações elétricas, estes devem ser comunicados à supervisão para a
adoção imediata de providências.
22.20.21 Trabalhos em rede elétrica entre dois ou mais pontos sem possibilidade de contato visual entre os operadores
somente podem ser realizados com comunicação por meio de rádio ou outro sistema de comunicação, que impeça a
energização acidental.
22.20.22 No caso de uso dos trilhos para o retorno do circuito elétrico de locomotivas, devem existir conexões elétricas
entre os trilhos.
22.20.23 As instalações elétricas, com possibilidade de contato com água, devem ser projetadas, executadas e mantidas
com especial cuidado quanto à blindagem, estanqueidade, isolamento, aterramento e proteção contra falhas elétricas.
22.20.24 Nas subestações de distribuição de energia devem estar disponíveis os esquemas elétricos referentes à
instalação da rede.
22.20.25 Os cabos e as linhas elétricas, especialmente no subsolo, devem ser dispostos, de modo que não sejam
danificados por qualquer meio de transporte, lançamento de fragmentos de rochas ou pelo próprio peso.
22.20.26 Os trechos e pontos de tomada de força da rede elétrica em desuso devem ser desenergizados, marcados e
isolados ou retirados, quando não forem mais utilizados.
22.20.27 Em planos inclinados, galerias e poços, as instalações de cabos e linhas energizadas devem ser executadas com
suportes fixos, para a segurança de sua sustentação.
22.20.28 Os quadros de distribuição elétrica devem ser devidamente fixados e aterrados e os locais de sua instalação
devem ser ventilados, sinalizados e protegidos contra impactos acidentais.
22.20.29 As estações de carregamento de baterias tracionárias no subsolo devem observar as seguintes condições:
a) ser identificadas e sinalizadas;
b) estar sujeitas à ventilação de ar fresco da mina, observando-se que a corrente do ar deverá passar primeiro pelos
transformadores e depois pelas baterias, saindo diretamente no sistema de retorno da ventilação;
c) ser separadas das outras instalações elétricas e do local de manutenção de equipamentos e
d) ter o acesso permitido somente a pessoas autorizadas e portando lâmpadas à prova de explosão.
22.20.30 Na mina devem ser mantidos atualizados os documentos referentes às instalações elétricas e os respectivos

programas e registros de manutenções.
22.20.31 Em locais sujeitos a emanações de gases explosivos e inflamáveis, as instalações elétricas serão à prova de
explosão.
22.20.32 As instalações e edificações na superfície devem estar protegidas contra descargas elétricas atmosféricas, com
sistema de proteção adequadamente dimensionado, sendo sua integridade e condições de aterramento periodicamente
verificadas.

