
 NR-22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO 
 
22.37 Disposições Gerais  
 
22.37.1 O empregador deverá fornecer ao trabalhador do subsolo alimentação compatível com a natureza do trabalho, 
sob a orientação de nutricionista, na forma da legislação vigente. (Alterado pela Portaria SIT n.º 27, de1º de outubro de 
2002) 
 
22.37.1.1 Havendo fornecimento de alimentação no subsolo, a empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira manterá 
local adequado que atenda às condições de segurança, higiene e conforto.  
 
22.37.2 A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira manterá instalações sanitárias tratadas e higienizadas 
destinadas à satisfação das necessidades fisiológicas, próximas aos locais e frentes de trabalho.  
 
22.37.2.1 Em subsolo os recipientes coletores dos dejetos gerados deverão ser removidos ao final de cada turno de 
trabalho para a superfície, onde será dado destino conveniente a seu conteúdo, respeitadas as normas de higiene e saúde 
e a legislação ambiental vigente.  
 
22.37.2.2 As instalações sanitárias que adotem processamento químico ou biológico dos dejetos deverão observar as 
normas de higiene e saúde e as instruções do fabricante.  
 
22.37.3 As condições de conforto e higiene nos locais de trabalho serão aquelas estabelecidas na Norma 
Regulamentadora n.º 24 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.  
 
22.37.3.1 A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira poderá substituir os armários individuais por outros 
dispositivos para a guarda de roupa e objetos pessoais que garantam condições de higiene, saúde e conforto. 
 
22.37.3.2 - Havendo locais para a troca e guarda de roupa no subsolo estes deverão observar os mesmos requisitos dos 
subitens 22.37.3 e 22.37.3.1  
 
22.37.4 Nos locais e postos de trabalho será fornecida aos trabalhadores água potável em condições de higiene.  
 
22.37.5 Quando o empregador fornecer o transporte para deslocamento de pessoal, diretamente ou através de empresas 
idôneas, deverá observar que sejam realizados em veículos apropriados, garantindo condições de comodidade, conforto 
e segurança aos trabalhadores.  
 
22.37.6 A empresa deverá manter organizada e atualizada a estatística de acidentes de trabalho e doenças profissionais, 
assegurando pleno acesso a essa documentação à CIPAMIN, SESMT. (Alterado pela Portaria SIT n.º 27, de1º de 
outubro de 2002) 
 
22.37.6.1 Os acidentes e doenças profissionais deverão ser analisados segundo metodologia que permita identificar as 
causas principais e contribuintes que levaram à ocorrência do evento, indicando as medidas de controle para prevenção 
de novas ocorrências.  
 
22.37.7 Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas: 

a) comunicar de imediato, à autoridade policial competente e à DRT, a ocorrência do acidente; (Alterado pela Portaria 
SIT n.º 27, de1º de outubro de 2002)  

b) isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade 
policial competente.  

 
22.37.8 Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Norma Regulamentadora serão dirimidas pelo Departamento 
de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST/MTE. 
 
22.37.9 O disciplinado na presente Norma Regulamentadora não exclui a observância das demais disposições 
estabelecidas em legislações específicas. (Alterado pela Portaria SIT n.º 27, de1º de outubro de 2002) 
 

 
 

 
 

 


