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22.9 Superfícies de Trabalho 
 
22.9.1 Os postos de trabalho devem ser dotados de plataformas móveis, sempre que a altura das frentes de trabalho for 
superior a dois metros ou a conformação do piso não possibilite a segurança necessária.  
 
22.9.1.1 As plataformas móveis devem possuir piso antiderrapante de, no mínimo, um metro de largura, com rodapé de 
vinte centímetros de altura e guarda-corpo.  
 
22.9.2 É proibido utilizar máquinas e equipamentos como plataforma de trabalho, quando esses não tenham sido 
projetados, construídos ou adaptados com segurança para tal fim, e autorizado seu funcionamento por profissional 
competente.  
 
22.9.3 As passarelas suspensas e seus acessos devem possuir guarda-corpo e rodapé com vinte centímetros de altura, 
garantida sua estabilidade e condições de uso. 
 
22.9.3.1 Os pisos das passarelas devem ser antiderrapantes, resistentes e mantidas em condições adequadas de 
segurança.  
 
22.9.4 As passarelas de trabalho deverão possuir largura mínima de sessenta centímetros, quando se destinarem ao 
trânsito eventual e de oitenta centímetros nos demais casos.  
 
22.9.4.1 As passarelas de trabalho construídas e em operação, que não foram concebidas e construídas de acordo com o 
exigido neste item, deverão ter procedimentos de trabalho adequados à segurança da operação.  
 
22.9.5 Passarelas com inclinação superior a quinze graus e altura superior a dois metros, devem possuir rodapé de vinte 
centímetros e guarda-corpo com tela até a altura de quarenta centímetros acima do rodapé em toda a sua extensão ou 
outro sistema que impeça a queda do trabalhador.  
 
22.9.6 Trabalhos em pilhas de estéril e minério desmontado e em desobstrução de galerias, devem ser executados, de 
acordo com normas de segurança específica elaboradas pela empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira.  
 
22.9.7 O trabalho em telhados somente poderá ser executado com o uso de cinto de segurança tipo “pára-quedista” 
afixado em cabo-guia, ou outro sistema adequado de proteção contra quedas.  
 
22.9.8 Nos trabalhos realizados em superfícies inclinadas, com risco de quedas superior a dois metros, é obrigatório o 
uso de cinto de segurança, adequadamente fixado.  
 
22.9.9 As galerias e superfícies de trabalho devem ser adequadamente drenadas.  
 


