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22.8 Transportadores Contínuos através de Correia  
 
22.8.1 No dimensionamento, projeto, instalação, montagem e operação de transportadores contínuos, devem ser 
observados, sem prejuízo das demais exigências desta Norma, os controles especificados nas análises de riscos 
constantes do Programa de Gerenciamento de Riscos previsto no subitem 22.3.7 e as especificações das normas técnicas 
da ABNT aplicáveis, especialmente as NBR 6177, NBR 13.742 e NBR 13.862. (Alterado pela Portaria SIT n.º 202, de 
26 de janeiro de 2011) 
 
22.8.1.1 Os transportadores contínuos de correia já em uso e que foram construídos antes da vigência do estabelecido no 
subitem 22.8.1 devem possuir medidas de controle para mitigar os riscos identificados na fase de avaliação do Programa 
de Gerenciamento de Riscos. Inserido pela Portaria SIT n.º 202, de 26 de janeiro de 2011) 
 
22.8.2 O dimensionamento e a construção de transportadores contínuos devem considerar o tensionamento do sistema, 
de forma a garantir uma tensão adequada à segurança da operação, conforme especificado em projeto.  
 
22.8.3 É obrigatória a existência de dispositivo de desligamento ao longo de todos os trechos de transportadores 
contínuos onde possa haver acesso rotineiro de trabalhadores.  
 
22.8.3.1 Os transportadores contínuos devem possuir dispositivos que interrompam seu funcionamento quando forem 
atingidos os limites de segurança, conforme especificado em projeto, que deve contemplar, no mínimo, as seguintes 
condições de: 

a) ruptura da correia;  

b) escorregamento anormal da correia em relação aos tambores;  

c) desalinhamento anormal da correia e  

d) sobrecarga.  
 
22.8.4 Só será permitido a transposição por cima dos transportadores contínuos através de passarelas dotadas de guarda-
corpo e rodapé. 
 
22.8.5 O trânsito por baixo de transportadores contínuos só será permitido em locais protegidos contra queda de 
materiais.  
 
22.8.6 A partida dos transportadores contínuos só será permitida decorridos vinte segundos após sinal audível ou outro 
sistema de comunicação que indique o seu acionamento. 
 
22.8.7 Os transportadores contínuos, cuja altura do lado da carga esteja superior a dois metros do piso, devem ser 
dotados em toda a sua extensão por passarelas com guarda-corpo e rodapé fechado com altura mínima de vinte 
centímetros.  
 
22.8.7.1 Os transportadores que, em função da natureza da operação, não possam suportar a estrutura de passarelas, 
deverão possuir sistema e procedimento de segurança para inspeção e manutenção. 
 
22.8.8 Todos os pontos de transmissão de força, de rolos de cauda e de desvio dos transportadores contínuos, devem ser 
protegidos com grades de segurança ou outro mecanismo que impeça o contato acidental.  
 
22.8.9 Os transportadores contínuos elevados devem ser dotados de dispositivos de proteção, onde houver risco de 
queda ou lançamento de materiais de forma não controlada.  
 
22.8.10 Os trabalhos de limpeza e manutenção dos transportadores contínuos só podem ser realizados com o 
equipamento parado e bloqueado, exceto quando a limpeza for através de jato d’água ou outro sistema, devendo neste 
caso possuir mecanismo, que impeça contato acidental do trabalhador com as partes móveis.  
 


