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RESUMO 

A segurança do trabalho é um conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir ou 

minimizar acidentes, a fim de eliminar condições inseguras aos trabalhadores ou à pessoas 

envolvidas no ambiente que as ações são aplicadas. Diante disso este trabalho tem por 

finalidade elaborar uma proposta de avaliação dos laboratórios de “análise instrumental de 

combustíveis e matéria” e o “laboratório de química”, em que verificamos se as principais 

normas regulamentadoras de segurança do trabalho vigêntes a estes estão de acordo com a 

realidade. Para tanto, foi feita a revisão bibliográfica a cerca do assunto e assim, foi possível 

elaborar um “check list” que detalha as exigências das normas selecionadas para a verificação 

dos laboratório em questão. Se antecede uma análise preliminar de riscos para a escolha mais 

criteriosa das normas para a análise do quadro atual destas verificaões, além de conclusões 

sobre o check list, formulários e das avaliações preliminares de risco. Foi elaborado, por último, 

um manual para os usuários dos laboratórios e banners de orientação que contenham 

informações dos equipamentos de proteção individual e o discriminativo dos riscos expostos. 

 

Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Normas Regulamentadoras (NR’s). Laboratórios. 

Check list. Mapa de Risco. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Work safety is a set of measures and actions taken to prevent or minimize accidents, to eliminate 

unsafe conditions for workers or people involved in environmental actions are applied. 

Therefore this study aims to develop a proposed assessment of "instrumental analysis of fuels 

and raw" and the "chemistry lab" labs, where we check if the main regulatory safety standards 

of the current work are in agreement with these reality. For both, the literature review was done 

about the matter and was thus possible to provide a "check list" that details the requirements of 

the selected lab for verification of standards in question. If precedes a preliminary risk analysis 

for improved choice of standards for the analysis of the current framework of these 

verifications, and conclusions about the checklist, forms and preliminary risk assessments. 

Finally, a manual for users of laboratories and banners guidance containing information of 

personal protective equipment and discriminative risks exposed was prepared. 

 

Keywords: Safety. Regulatory Standards (NR's). Laboratories. Check list. Risk Map.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade do Gama (FGA) da Universidade de Brasília (UnB) é fruto da política de 

expansão da Rede Federal de Educação Superior, iniciada em 2003 pelo Governo Federal, com 

o intuito de ampliar o acesso da população no ensino superior levando as universidades federais 

para as cidades do interior. É neste contexto que foi instituído em 24 de abril de 2007, a partir 

do Decreto n° 6.096, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI. No mesmo ano de 2007 a UnB participada fase I do programa 

fazendo com que fosse possível a criação da FGA, com suas atividades acadêmicas iniciando 

já no segundo semestre de 2008. 

Atualmente a FGA conta com cerca de 60 técnicos administrativos, 140 docentes para 

atender um corpo discente de 2.800 alunos (em sua plena implementação) das cinco engenharias 

(Aeroespacial, Automotiva, Energia, Software e Eletrônica). Como em toda instituição de 

ensino, o campus UnB Gama é dotado de vários laboratórios onde são realizadas práticas 

pedagógicas e desenvolvimento de experimentos por parte de alunos e professores, além de 

serem locais bastante frequentados também por funcionários em geral. Podemos fazer uma 

analogia dos laboratórios de pesquisa, frequentados por professores, alunos de graduação, 

extensão e pós-graduação com um estabelecimento (empresa) e seus empregados, dos quais 

incidem normas e diretrizes a cumprir, pois os mesmos estão suscetíveis ao acontecimento de 

eventos chamados acidentes de trabalho. 

Pelo artigo 19 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, temos a definição de que 

“acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo 

exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional, de caráter temporário ou permanente”. Hoje, segundo a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a cada 15 segundos um trabalhador morre de acidentes ou doenças 

relacionadas com o trabalho. No Brasil, 1,3 milhão de casos por ano, têm como principais 

causas o descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores e más condições nos 

ambientes e processos do trabalho (OIT,2013). Diante desse fato, entende-se o motivo do Brasil 

ocupar o 4° lugar no ranking em número de mortes (2.503) por ano devido acidentes e doenças 

do trabalho, ficando atrás apenas da China (14.924), Estados Unidos (5.764) e Rússia (3.090) 

(OIT,2013). 
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Frente a esses índices vemos a necessidade da segurança do trabalho, a qual é um 

conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas adotadas 

para proteger a integridade física do trabalhador, por meio da diminuição e/ou combate de 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, seja pela eliminação de condições inseguras do 

ambiente de trabalho, ou pela instrução e convencimento das pessoas para o uso de práticas 

preventivas. 

Perante a todo esse contexto e tendo consciência da importância da segurança do 

trabalho no meio acadêmico, sendo os laboratórios o cenário de maior foco, é de grande valia 

fazer uma lista de itens (checklist) de verificação com base nas Normas Regulamentadoras 

(NR’s), para obter como resultado uma análise qualitativa dos requisitos que estão de acordo 

ou não com o que é exigido pela lei, além de utilizar está lista para fazer a análise preliminar de 

riscos a fim de eliminar os riscos existentes dentro desses laboratórios. 

Desta forma, objetivamos estudar a segurança do trabalho, por meio da metodologia 

ativa e promoção da autonomia, nos laboratórios didáticos e experimentais dos cursos de 

engenharia da UnB Gama desde a sua origem até a atualidade. Podendo propor, ao final do 

estudo, alternativas para adequação do ambiente de trabalho e estudo de forma a evitar futuros 

acidentes de trabalho. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O aprendizado na engenharia é facilitado a partir de atividades práticas. O aluno é capaz 

de fixar o conteúdo e adquirir conhecimento por meio da replicação em laboratorio do assunto 

estudado. O conteúdo teórico é de fundamental importância para a formação do discente, 

contudo é com a aplicação prática que o conhecimento é mais facilmente fixado. Assim, os 

laboratórios nas universidades com fins didáticos e de pesquisa se fazem necessário. 

Diante disso, a análise da segurança do trabalho nos laboratórios é de extrema 

importância para o bem estar dos usuários e para que o conhecimento a ser construido, o 

objetivo maior, possa ser feito com qualidade. Não podemos deixar de ressaltar que o maior 

ganho da segurança nos laboratórios se mostra na prevenção de eventos que levam a ocorrência 

de lesões leves, graves ou até mesmo acidentes fatais. Em um estudo realizado em ambiente 

universitário envolvendo laboratórios de pesquisa foi constatado que a maioria dos acidentes 

ocorreu com acadêmicos, bolsistas ou estagiários que participavam de projetos de pesquisa 

(OLIVEIRA, 2003; RIBEIRO, 2003). De acordo com os mesmos autores, este grupo é mais 

suscetivel a acidentes pois em geral, permanecem muito tempo expostos aos riscos existentes 

no ambiente do laboratório fato que pode ser constatado por meio de um caso real ocorrido no 

ano de 2012 na Universidade de Brasília onde dois estudantes pertencentes ao Instituto de 

Química foram acometidos por um acidente enquanto trabalhavam em seus experimentos. Os 

estudantes tiveram ferimentos causados por estilhaços de vidro e produto químico. 

Em muitos casos os acadêmicos ou estagiários que desenvolvem seus experimentos nos 

laboratórios ou que se utilizam desse espaço por grande período de tempo não recebem 

treinamento adquado e nem atenção necessária no que diz respeito às práticas de segurança 

(CARVALHO et al., 1999). A Faculdade do Gama da Universade de Brasília tem atualmente 

o total de 2.800 alunos e 140 professores usuários potenciais. Vemos, então, a necessidade de 

verificar se as Normas Regulamentadoras cabíveis estão sendo aplicada em sua totalidade. Com 

o resultado da análise iremos propor melhorias para a adequação necessária dos laboratórios. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar dois laboratórios da FGA, sendo estes o 

de análise instrumental de combustíveis e o de química experimental, além de avaliar também 

o conhecimento dos alunos que os frequentam. O diagnóstico dos laboratórios será feito a partir 

da análise preliminar de riscos (APR) e da aplicação de um check list. O diagnóstico a cerca do 

conhecimento dos usuários será por meio da aplicação de um formulário. 

Para tanto, definimos como objetivos especificos: 

 

 Realizar uma revisão da literatura científica sbre o assunto estudado; 

 Construir uma metodologia com indicadores atuais e adaptados ao estudo de 

caso; 

 Elaboração da APR; 

 Elaborar um mapa de risco para cada laboratório; 

 Elaborar um banner para cada laboratório contendo o mapa de risco e 

informações pertinentes ao ambiente;  

 Elaborar e aplicar um checklist; 

 Elaborar e aplicar um Formulário aos usuários dos laboratórios; 

 Elaborar um manual aos alunos para servir de guia para o uso dos laboratórios; 

 Propor medidas preventivas de segurança. 
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4. METODOLOGIA 

Entendemos que na metodologia ativa, o aluno é objeto é sujeito em todos os processos 

científicos. Nesse contexto, o conhecimento ultrapassa a divisão de ciências naturais e humanas. 

Esse tema é recorrente nos artigos filosóficos de metodologia científica. Ao contexto do 

“objeto” da pesquisa pertence também o sujeito. As ciências ditas sociais são simplesmente o 

produto lógico e social da atividade científica dos cientistas sociais. É um produto impensável 

sem a marca do produtor. Isto explica porque, embora todos procurem a mesma verdade, há 

tantas concepções diferentes e divergentes dela.  

Não é possível ver a realidade sem um ponto de vista, sem um ponto de partida, 

porque não há vista sem ponto, nem partida sem ponto. Este ponto é do sujeito, 

não da realidade. A ciência somente seria objetiva se o sujeito conseguisse sair 

de si e ver-se de fora” (DEMO, 1955, p. 30).  

A visão de integralidade vai muito além do positivismo lógico. Na teoria crítica o sujeito e 

objeto são partes integrantes e co-participantes do processo. Considerando essa discussão 

optamos por não usar o sujeito indeterminado na redação desse trabalho. 

Assim, para atender o objetivo geral deste trabado de avaliar os laboratórios da FGA de 

análise instrumental de combustíveis e de química experimental, além de avaliar também o 

conhecimento dos alunos que os frequentam, foi feito, primeiramente, a revisão da literatura 

sobre a segurança nos laboratórios didáticos nas universidades, na qual a bibliografia foi 

levantada nos bancos de dados do Periódico Capes e do Scielo.   

Com a revisão da literatura, foram separados os pontos mais relevantes em um aspecto 

geral para direcionar ao sistema normativo existente. Do total de trinta e seis normas, apenas 

vinte foram revisadas, pois eram as que se aplicavam ao contexto do estudo. Fizemos a APR 

(Análise Preliminar de Risco) por meio de quatro ferramentas (5W 2H, Diagrama de Espinha 

de Peixe, Princípio de Pareto e FMEA) para obter um direcionamento maior, e foram utilizadas 

ao final seis normas.  

 A APR foi o início do estudo, pois usando uma proposta de metodologia inovadora, 

identificamos as normas que se aplicam e elaboramos o check list. Com o método 5W 2H, 

iniciamos o estudo e traçamos a atividade que desejamos, o que direcionou a encontrar o 

problema existente dentro dos laboratórios, as possíveis causas de acidentes. A partir dessa 

diretriz, o próximo ponto foi analisar tais causas. Assim, utilizamos a metodologia do diagrama 

de espinha de peixe, em que nos mostrou de forma direta as possíveis causas dos acidentes. 
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Além disso, adaptamos o método do diagrama de espinha de peixe para evidenciar os produtos 

gerados, sendo que estes podem ser utilizados para aliminar ou dimuir as causas apontadas. 

Pelo diagrama identificamos que a exposição aos riscos levava ao acidente e, assim, justificou 

o próximo método escolhido. Foi feita a verificação dos riscos existentes, e com o diagrama de 

Pareto, identificamos que os riscos médios e graves levam aos acidentes com maior criticidade. 

Ainda com Pareto, iniciamos as escolhas das NR para o check list. Após o diagrama de Pareto 

concluído, o método FMEA foi usado para se ter uma conclusão da APR gerando um 

fluxograma em linha.  

A partir da APR foi selecionada seis normas regulamentadoras para a elaboração de um 

check list avaliativo, seguindo criteriosamente as NR. Esse check list foi aplicado aos técnicos 

que trabalham dentro dos laboratórios, pois são os que possuem maiores informações sobre o 

assunto. 

 A etapa seguinte foi criar e aplicar um modelo de formulário formulário em que o 

objetivo principal foi descobrir o nível de conhecimentos dos alunos em relação a segurança 

perante aos laboratórios. O formulário foi disponibilizado online por meio da plataforma 

“SURVIO ONLINE”, um método bastante prático, rápido e interativo, o que ajuda na capitaçao 

de um maior número de entrevistados.  

Com a aplicação dos formulários vimos à necessidade de propor alguns informativos de 

fácil acesso e de rápida leitura, para que o usuário tenha um conhecimento preliminar e possa 

se informar dos riscos existentes dentro do laboratório. Também de como se comportar perante 

a um acidente, os devidos equipamentos de proteção coletiva e individuais, entre outros. Diante 

dessa necessidade foi criado um manual para servir de guia para os alunos ao ingressarem suas 

atividades no ambiente laboratorial.. 

Por último, foi construído o mapa de risco de cada laboratório e impresso em banner com 

a legenda de cores e intensidade dos riscos, os EPI obrigatórios para as atividades em 

laboratório e a discriminação dos riscos identificados. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo revisamos alguns temas relevantes para a melhor compreensão do 

desenvolvimento do trabalho e embasamento para as análises a serem feitas. Os temas estão 

divididos em: O REUNI e A FGA, Segurança e Medicina do Trabalho, Normas 

Regulamentadoras, Acidente de Trabalho, Gestão de Riscos, Riscos Ambientais, Medidas de 

Proteção do trabalho, Proteção Contra Incêndio e Primeiros Socorros. 

5.1. O REUNI E A FGA 

O programa de Apoio de Reestruturação e de Expansão das Universidades Federais – 

REUNI, instituído pelo decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, tendo como objetivo dotar as 

universidades federais das condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência no 

ensino superior, é uma das ações do Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE) que visa 

identificar e solucionar os problemas que afetam diretamente a educação brasileira. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os objetivos gerais do programa são: 

expandir, ampliar, interiorizar e consolidar os Institutos e Universidades Federais, 

democratizando e ampliando o acesso às vagas na Educação Profissional, Tecnológica e 

Superior além de promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o 

desenvolvimento regional e estimulando a permanência de profissionais qualificados no interior 

do Brasil. 

Segundo o Ministério da Educação, esse é um projeto que busca, portanto, o crescimento 

do acesso e da permanência na educação superior tendo por meta dobrar o número de alunos 

nos cursos de graduação em dez anos a partir de 2008 e permitir o ingresso de 680 mil alunos 

a mais nos cursos de graduação (Brasil, Online). Para tanto, todas as universidades federais 

aderiram ao programa dentre elas a Universidade de Brasília e apresentaram ao Ministério da 

Educação um plano de reestruturação de acordo com a orientação do REUNI. Uma das ações 

inseridas no plano de reestruturação da Universidade de Brasília foi a criação de novos campi 

possibilitando a interiorização da universidade, nesse contexto foi criado o campus da UnB 

Gama (FGA), que possibilitou a ampliação das vagas no ensino superior abrangendo as cidades 

do Gama, Santa Maria, Ceilândia, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo e 

Samambaia, e os municípios de Luziânia/GO, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, 

Cidade Ocidental/GO e Santo Antônio do Descoberto/GO. Além dos cursos de graduação, a 
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Faculdade do Gama também conta com o curso de Especialização em Engenharia Clínica, 

Mestrado em Engenharia Biomédica e Mestrado em Integridade de Materiais da Engenharia. 

A infraestrutura do campus foi concedida por meio de uma parceria da UnB com o 

Governo do Distrito Federal e o projeto teve como uma das finalidades possibilitar a formação 

da comunidade estudantil local, aumentando o nível de escolaridade e também o 

desenvolvimento econômico da região com maior integração entre a universidade e o 

empresariado. 

5.2.  SEGURANÇA DO TRABALHO 

Segundo Zocchio (1996), segurança do trabalho é um conjunto de medidas e ações 

aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas. Já Saliba (2004) conceitua o 

termo como sendo a ciência que atua na prevenção dos acidentes do trabalho decorrentes dos 

fatores de risco operacionais, podendo ser interpretada sob dois enfoques: o legal e o 

prevencionista. 

Assim, de forma mais abrangente, podemos conceituar Segurança do Trabalho como 

sendo um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas 

adotadas para proteger a integridade física do trabalhador, por meio da diminuição e/ou combate 

de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, seja pela eliminação de condições inseguras 

do ambiente de trabalho ou pela instrução e convencimentos das pessoas para o uso de práticas 

prevencionistas.  

A segurança do trabalho é a ciência que estuda as possíveis causas dos acidentes e 

incidentes ocorridos ao decorrer da atividade laboral. O principal objetivo desta ciência é a 

prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e outros males vinculados a saúde do 

trabalhador. A segurança do trabalho atinge sua finalidade quando propicia um ambiente 

agradável e seguro tanto ao empregado quanto para o empregador (BARSANO, 2012; 

BARBOSA, 2012). 

É dever da segurança do trabalho identificar os fatores de riscos que promovem os 

acidentes e as doenças ocupacionais, avaliar os efeitos destes na saúde do trabalhador e propor 

medidas de intervenção técnica para a implementação nos ambientes referentes a prática 

laboral. Tais deveres cabe também, de maneira conjunta, as áreas relacionadas de medicina do 

trabalho, ergonomia, saúde ocupacional e segurança patrimonial (MATTOS et al., 2011). 
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5.2.1. Histórico da segurança do trabalho 

As primeiras referências escritas, relacionadas ao ambiente de trabalho datam de 2360 

a.C., encontrados num papiro egípcio chamado “Papiro Seler II” que relaciona o ambiente de 

trabalho e os riscos vinculados a ele e o Papiro Anastasi V (1800 a.C.) que descreve problemas 

de insalubridade, periculosidade e penosidade das profissões (MATTOS et al., 2011). 

Os estudos mais antigos feitos nesta área foram no século IV a.C. por Hipócrates 

(Grécia, 460-375 a.C.), e no século I a.C. por Lucrécio (Roma, 99-55 a.C.) e Plínio, o Velho 

(Roma, 23-79 a.C.). Hipócrates descreveu a “intoxicação saturina” em um mineiro, porém 

omitiu o ambiente de trabalho e a ocupação. O Tratado de Hipócrates (Ares, Águas e Lugares) 

informava ao médico a relação entre ambiente e saúde (clima, topografia, qualidade da água, 

organização política). Como Hipócrates, Lucrécio também fazia estudos a respeito dos 

trabalhadores mineiros. Plínio, o Velho, escreveu o Tratado de História Naturalis onde relatou 

o aspecto de trabalhadores expostos ao chumbo, mercúrio e poeiras. Foi Plínio também que 

descreveu os primeiros equipamentos de proteção individuais (EPI) que eram utilizados como, 

por exemplo, as máscaras para evitar a inalação de poeiras e fumos as quais eram feitas de 

panos e bexigas de carneiro (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

No ano de 1556, Georg Bauer publicou o livro “Re De Metallica”, onde estuda as 

doenças e acidentes de trabalho relacionados à mineração e fundição de ouro e prata. O autor 

discute a inalação de poeiras, causadora da “asma dos mineiros” que, de acordo com os 

sintomas descritos, deve se tratar de silicose e em 1567, Aureolus Theophrastus, apresentou a 

primeira monografia relacionando o trabalho com doença (FUNDACENTRO, 1981). 

Em 1700, o médico Bernardino Ramazzini publicou seu famoso livro De Morbis 

Artificum Diatriba, onde descreve minuciosamente as doenças relacionadas ao trabalho 

encontradas em mais de 50 atividades profissionais existentes na época (Ramazzini, 1999). 

Com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, um dos 

acontecimentos marcantes dessa época foi a criação das máquinas de tear e também para outros 

fins, o que aumentou consideravelmente a produção e também os problemas relacionados à 

saúde e segurança dos trabalhadores. As condições de trabalho nessa época eram bastante 

degradadas, com numerosos casos de acidentes de trabalho graves, mutilantes e fatais, tendo 

como principais causas a falta de proteção das máquinas e de treinamento para sua operação 

além das jornadas de trabalho prolongada; nível elevado de ruído das máquinas e também as 

más condições do ambiente de trabalho. 
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Os estudos relacionados à segurança do trabalho se intensificaram devido aos abusos 

cometidos e também do vasto crescimento dos casos de doenças e acidentes de trabalho. Em 

1802 foi aprovada a primeira lei de proteção ao trabalhador, a chamada “Lei da Preservação e 

Saúde e da Moral dos Aprendizes” e de outros empregados, que estabelecia a jornada diária de 

12 horas de trabalho, proibia o trabalho noturno, obrigava os empregados a lavar as paredes das 

fábricas duas vezes por ano e ventilar os ambientes de trabalho. 

A expansão da Revolução Industrial em diversos países da Europa levou ao surgimento 

de novas legislações e de serviços médicos em indústrias, sendo que, em alguns países, sua 

existência passou de voluntária a obrigatória. Outros países europeus aprovaram várias leis 

trabalhistas como a Suíça, com a primeira Lei de Proteção ao Trabalhador em 1877 e com a 

obrigatoriedade de inspeções de trabalho em 1878. 

Os primeiros países a aprovarem leis sobre a reparação dos acidentes de trabalho e 

também das doenças profissionais foram a Alemanha (1884); Inglaterra (1897); França (1898); 

Suécia (1901) e Portugal (1913). Os Estados Unidos e os demais países do continente americano 

onde inclui-se também o Brasil, tiveram as primeiras ações voltadas para a segurança do 

trabalho somente no século XX. 

Até o início do século XX, o Brasil não tinha uma legislação específica de proteção dos 

trabalhadores. A primeira lei, promulgada através do decreto nº 3.724, pautava-se nos conceitos 

do risco profissional e trazia também conceitos sobre o acidente de trabalho, acidente típico e 

doenças profissionais (LIRA, 2010). 

A evolução de legislação foi se dando de forma lenta, destacando-se a Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), como um fato marcante, porém somente na década de 60 a legislação 

brasileira passa a ter modificações significativas com relação à proteção do trabalhador. Em 

1977, a Lei nº 6.514 de 22 de dezembro, deu uma nova redação ao capítulo V do título II da 

CLT que trata da segurança do trabalho e dá ao Ministério do Trabalho o poder de baixar normas 

complementares a fim de atender às peculiaridades de cada atividade do setor (Lima Junior et 

al., 2005). Em 1978 são aprovadas as primeiras 28 Normas Regulamentadoras relativas à 

segurança e medicina do trabalho. 

5.3.  NORMAS REGULAMENTADORAS 

A segurança do trabalho é regida sob as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), além de toda a forma de regulamentação do Poder Executivo 
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Municipal (a qual engloba as leis, os decretos, as resoluções, as instruções técnicas, entre outras 

regulamentações) que não contrarie as decisões estaduais e federais. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) faz convenções, que são tratados 

internacionais normativos, que podem ser ratificadas por qualquer país membro interessado, 

sem prazos de limite. Porém, se o Estado-membro adotar uma convenção tem a obrigatoriedade 

de, em até dezoito meses, submetê-la para aprovação à autoridade nacional responsável, o qual 

é o Congresso Nacional no caso do Brasil. Uma vez aprovado, o Presidente da República 

ratifica a convenção, assim, esta é incorporada pela legislação do país devendo ser cumprida na 

sua íntegra. Os tratados, além do caráter normativo podendo criar normas, também tem o poder 

de modificar e até de excluir Normas Regulamentadoras. 

A história da legislação de medidas de prevenção de acidentes no Brasil é extensa. 

Diversas leis de prevencionismo foram elaboradas visando à melhoria das condições dos 

trabalhadores, mas a principal delas é a Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978 que aprova as 

Normas Regulamentadoras. Hoje o Brasil dispõe de 36 NR listadas, as quais estão mostradas 

no Quadro 1.  

Quadro 1. Normas Regulamentadoras 

NR Discriminação 

NR-1  Disposições Gerais 

NR-2  Inspeção Prévia 

NR-3 Embargo e Interdição 

NR-4 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

– SESMIT 

NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

NR-6 Equipamentos de Proteção Individual – EPI  

NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

NR-8 Edificações 

NR-9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

NR-11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

NR-13 Caldeira e Vasos de Pressão 
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NR Discriminação 

NR-14 Fornos 

NR-15 Atividades e Operações Insalubres 

NR-16 Atividades e Operações Perigosas 

NR-17 Ergonomia 

NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

NR-19 Explosíveis 

NR-20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis  

NR-21 Trabalho a Céu Aberto 

NR-22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração  

NR-23 Proteção Contra Incêndios 

NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

NR-25 Resíduos Industriais 

NR-26 Sinalização de Segurança 

NR-27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho 

NR-28 Fiscalização e Penalidades 

NR-29 Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

NR-30 Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

NR-31 Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aquicultura 

NR-32 Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 

NR-33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 

NR-34 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 

Reparação Naval 

NR-35 Trabalho em Altura 

NR-36 Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de 

Carnes e Derivados 

Fonte: BRASIL, 2014. 

 O Quadro 2 a seguir lista as principais convenções da OIT que têm relação com a 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST). 
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Quadro 2. Principais Convenções 

Convenção Título 

CONVENÇÃO N° 182 Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua 

Eliminação; 1999 

CONVENÇÃO N° 176 Segurança de Saúde nas Minas, 1995 

CONVENÇÃO N° 174 Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais 

Maiores, 1993 

CONVENÇÃO N° 170 Segurança no Trabalho com Produtos Químicos, 1990 

CONVENÇÃO N° 167 Segurança e Saúde na Construção, 1988 

CONVENÇÃO N° 155 Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 1981 

CONVENÇÃO N° 152 Segurança e higiene no Trabalho Portuário, 1979 

CONVENÇÃO N° 148 Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações, 1977 

CONVENÇÃO N° 139 Câncer Profissional, 1974 

CONVENÇÃO N° 136 Proteção Contra os Riscos da Intoxicação pelo Benzeno, 1971 

CONVENÇÃO N° 127 Peso Máximo das Cargas, 1967 

CONVENÇÃO N° 124 Exame Médico dos Adolescentes para o Trabalho Subterrâneo 

nas Minas, 1965 

CONVENÇÃO N° 120 Higiene no Comércio e Escritórios, 1964 

CONVENÇÃO N° 119 Proteção das Máquinas, 1963 

CONVENÇÃO N° 115 Proteção Contra Radiações, 1690 

CONVENÇÃO N° 113 Exame Médico dos Pescadores, 1959 

CONVENÇÃO N° 105 Abolição do Trabalho Forçado, 1957 

CONVENÇÃO N° 103 Amparo à Maternidade (Revisada), 1952 

CONVENÇÃO N° 81 Inspeção do Trabalho, 1947 

CONVENÇÃO N° 45 Emprego de Mulheres nos Trabalhos Subterrâneos das Minas, 

1935 

CONVENÇÃO N° 42 Indenização por Enfermidade Profissional (Revisada), 1934 

CONVENÇÃO N° 16 Exame Médico de Menores no Trabalho Marítimo, 1921 

CONVENÇÃO N° 12 Indenização por Acidente do Trabalho na Agricultura, 1921 

CONVENÇÃO N° 05 Idade Mínima de Admissão nos Trabalhos Industriais, 1919 

Fonte: OIT, http://www.oit.org.br/convention 

Depois que as convenções são ratificadas pelo Congresso Nacional, estas adquirem 

força de lei em todo o território nacional. Para o cumprimento legítimo das NR é imprescindível 
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os profissionais da área de segurança do trabalho. Pode-se destacar o engenheiro de segurança 

do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o médico e o enfermeiro do trabalho. O grupo 

de profissionais da área formam o Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do 

Trabalho – o SESMT – definido e regulamentado pela NR 4 (BRASIL, 2009). 

Perante a relação empregado-empregador, para que a segurança do trabalho possa 

atingir sua finalidade de produzir um ambiente laboral agradável e seguro, cada parte deve 

cumprir com seus deveres. Para o empregador, este tem por obrigação o cumprimento de toda 

a disposição da lei, elaborar ordens de serviço referentes a segurança e saúde no trabalho 

conscientizando o empregado, informar e disponibilizar de forma de fácil compreensão os 

riscos inerentes a cada local ou processo de trabalho, bem como o informativo das medidas de 

proteções cabíveis, além e dispor os resultados dos exames clínicos e das avaliações do 

ambiente laboral (BRASIL, 2009). 

Para o empregado, este tem como dever cumprir a legislação vigente e também as ordens 

de serviços a ele designadas, utilizar de forma adequada dos equipamentos de proteção 

individual (EPI), realizar exames clínicos periódicos e a colaboração para a implementação das 

NR (BRASIL, 2009). 

As NR relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas 

empresas privadas e públicas e órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como 

pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT. 

Infelizmente esse processo de implementação e cumprimento das normas ainda é visto 

como apenas burocracia e não um instrumento efetivo para a diminuição do número de 

acidentes e aumento a segurança. A aplicação eficaz das normas podem trazer diversos 

benéficos ao empregador, já que com menos casos de acidentes há um aumento na estabilidade 

operacional, uma melhora na produção, diminuição dos gastos com reparos de maquinários, o 

que leva a uma estabilidade econômica, além de melhorar o ambiente social da empresa e a 

visão da população para com esta (ZOCCHIO, 1996).  

5.4.  ACIDENTES DE TRABALHO 

Diante do objetivo da segurança do trabalho de prevenção dos acidentes e doenças do 

trabalho, é interessante definir o que é um acidente de trabalho. Pela etimologia da palavra, 

“acidente” tem origem latina – accidens (acaso), que é definido como qualquer fato inesperado 
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e indesejado que interrompe o andamento natural de um processo causando danos, quer seja na 

integridade física e/ou ao patrimônio, ao sujeito que sofre essa ação de accidens. Os acidentes 

podem ocorrer devido a diversos fatores ambientais, físicos, sociais, humanos, dentre outros 

(BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

Em suma, acidente do trabalho é o evento indesejado e inesperado, cuja sua principal 

característica é causar dano ao trabalhador seja na forma de lesão corporal ou perturbação 

funcional que provoca morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de 

trabalho. Quando tal evento indesejado e inesperado acontece, mas não provoca danos nem ao 

trabalhador e nem ao patrimônio, tem-se um quase acidente, o que é denominado de incidente 

(BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

Numa visão mais ampla, o acidente de trabalho, além dos maléficos à vítima e a família, 

exerce influência no âmbito social, ambiental, econômico e político, envolvendo a sociedade 

como um todo (MATTOS, et al., 2011).  

A segurança do trabalho analisa sob dois enfoques o acidente de trabalho: sob o enfoque 

do conceito legal e sob o enfoque do conceito prevencionista.  

 O conceito legal do acidente de trabalho é disposto na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

art. 19: 

(...) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou 

a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 

São considerados acidentes de trabalho as doenças ocasionadas pelo ramo de atividade 

laboral desenvolvida; doenças provocadas pela contaminação dos trabalhadores durante o 

exercício da profissão, ocasionados na área de alimentação da empresa; agressão, terrorismo e 

ofensas físicas quando ocorridas no local e no horário da atividade profissional; acidentes na 

execução de uma ordem de serviço mesmo que fora do local designado de costume do trabalho 

(viagem a serviço, por exemplo); dentre outras formas de dano ao trabalhador durante o 

exercício da sua prática laboral (CIENFUEGOS, 2001; CATAI, 2012). 

 Temos incluído como acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. 

A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar 

a determinada atividade temos como exemplo de doença profissional o saturnismo que é 
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provocado pela intoxicação causada pelo chumbo. Já a doença do trabalho é aquela adquirida 

ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 

relacione diretamente (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). Um exemplo de doença do 

trabalho é a disacusia (surdez) provocada pelo trabalho realizado em local extremamente 

ruidoso. 

É interessante ressaltar que também se considera acidente de trabalho a situação na qual 

o funcionário se acidenta durante os períodos destinados à refeição ou ao descanso, ou por 

ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas realizadas no local de trabalho 

(BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

Em contrapartida é valido salientar que não é considerado agravação ou complicação de 

acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se 

superponha às consequências do acidente anterior (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

Assim, por exemplo, o trabalhador que rompe o tendão jogando bola, não pode considerar 

acidente de trabalho se romper o mesmo tendão ao subir as escadas da empresa.  

 O conceito prevencionista não trata o acidente de trabalho apenas como uma causa de 

dano ao trabalhador e ao patrimônio. Ele trata este principalmente como uma previsão. Sob o 

olhar dos profissionais da segurança do trabalho (SESMT e CIPA) há a forma a antecipar o 

evento e evitar que se desencadeie os diversos incidentes (quase acidente) associados, evitando 

assim também uma pequena lesão, uma grave lesão ou até mesmo um acidente fatal ao 

trabalhador (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

 A lesão não é a única consequência de um acidente. É associado também a perda de 

tempo no processo de produção e os danos materiais envolvidos (CHAPANIS et al., 1949; 

VIANA, 1975). Assim, o foco prevencionista vai além de prevenir apenas lesões e acidentes 

fatais, também previne atraso na produção e o prejuízo material.  

A ideia de prevenção está vinculada à famosa pirâmide de acidentes da Insurance 

Company of North America (ICNA). Criada em 1696, a partir do levantamento de dados em 

297 empresas norte-americanas, com certa de 1.750.000 pessoas, obtendo 1.753.498 relatos de 

ocorrências, a ICNA estabeleceu a seguinte relação: para 1 acidente com lesão incapacitante X 

10 acidentes com lesões não incapacitantes X 30 acidentes com danos à propriedade X 600 

acidentes sem lesão ou danos visíveis (quase acidentes – incidentes) (BARSANO, 2012; 

BARBOSA, 2012). 
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 Os dados levantados revelaram a extrema importância da prevenção de acidentes e do 

controle de perdas atuarem de forma direta na base da pirâmide. Assim, atuando na base da 

pirâmide de forma a prevenir e diminui os incidentes (quase acidentes), há uma diminuição 

drástica nas etapas superiores da pirâmide (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012).  

É papel da organização de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT), juntamente com a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), desenvolver políticas de segurança da empresa para prevenir os acidentes a 

fim de diminuir tais eventos e, consequentemente, diminuir os efeitos associados a estes. 

5.4.1. Causas dos acidentes de trabalho 

Para evitar os acidentes de trabalho, devemos reconhecer e estudar as causas dos 

mesmos. Muitas vezes é complexo identificar quais as causas de um acidente de trabalho, porém 

temos três fatores que influenciam direta ou indiretamente o desencadeamento de qualquer 

evento de acidente. São estes os atos inseguros, as condições inseguras e o fator pessoal de 

insegurança. 

 

5.4.1.1. Atos Inseguros 

 De acordo com Zocchio (2002), ato inseguro é a maneira pela qual o trabalhador se 

expõe ao perigo de acidentar-se. São atos inseguros aqueles provocados por atos de negligência, 

imprudência ou imperícia, voluntários ou involuntários, do trabalhador que desencadeiam o 

acontecimento do acidente. Como exemplo, podemos destacar as brincadeiras durante a 

execução do trabalho, o uso inadequado ou o não uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI), correr dentro do local de trabalho e deixar de observar as normas de segurança da 

empresa (BARSANO et al., 2012; CIENFUEGOS, 2001). O ato inseguro é vivenciado no dia-

a-dia dos trabalhadores em qualquer que seja o seu ambiente de trabalho. 

 Para evitar os atos inseguros é necessário conhecer os motivos que levaram o 

trabalhador a praticá-lo e tentar minimizá-los ou extingui-los através de treinamentos à cerca 

das normas de segurança, palestras, etc. As causas dos atos inseguros devem ser identificadas 

em cada trabalhador para que dessa forma possam ser tomadas as precauções e ações corretivas 

e preventivas. 
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5.4.1.2. Condições Inseguras 

 Condições inseguras de acordo com Zocchio (2002) são as que comprometem a 

segurança, ou seja, falhas, defeitos, irregularidades técnicas, falta de dispositivos de segurança, 

desorganização, dentre outros, que colocam em risco a integridade física e/ou a saúde dos 

trabalhadores. As condições inseguras estão associadas aos fatores ambientais de risco que o 

trabalhador está exposto. Nas condições inseguras o trabalhador não exerce nenhuma influência 

para provocar o acidente, apenas a condição inerente ao local do trabalho. Como exemplos, 

podemos citar: higiene precária e iluminação deficitária do local de trabalho, trabalhadores 

exercendo a atividade muito próximo de maquinas e equipamentos e o fornecimento de 

ferramentas e maquinário defeituosos para o uso do trabalhador (BARSANO et al., 2012; 

CIENFUEGOS, 2001). 

5.4.1.3. Fator Pessoal de Insegurança  

 Por último, o fator pessoal de insegurança são os conflitos de caráter pessoal do 

trabalhador que influenciam no trabalho, tais como alcoolismo, problemas no vínculo social 

pessoal e afetivo e o trabalhador com alguma deficiência psíquica. (CIENFUEGOS, 2001). 

5.4.2. Comunicação de acidente do trabalho (CAT) 

 Os sistemas de registro ou notificações dos acidentes do trabalho variam de um país 

para outro. Eles dependem diretamente dos órgãos responsáveis pelo controle e/ ou indenização, 

os quais podem ser públicos, privados ou mistos. No caso do Brasil a ferramenta de registro de 

acidentes de trabalho que temos é a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) que é um 

formulário preenchido manualmente ou eletronicamente e enviado à Previdência Social pela 

empresa. O comunicado deve ser feito dentro do prazo estabelecido em lei, independentemente 

do trabalhador ter sido afastado ou não da sua atividade. A CAT é uma obrigação legal do 

empregador e serve também para fins estatísticos (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

As comunicações devem ser feitas mediante as seguintes circunstâncias descritas no 

quadro a seguir. 

Quadro 3. Tipos de ocorrências que devem ser notificadas ao INSS 
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Ocorrências Tipo de CAT 

Mediante a ocorrência de acidente do trabalho, típico ou de trajeto, 

ou doença profissional ou do trabalho. 

CAT inicial 

Mediante o reinício de tratamento ou afastamento por agravamento 

de lesão de acidente do trabalho ou doença profissional ou do 

trabalho, já comunicado anteriormente ao INSS.  

CAT reabertura 

Mediante o falecimento do trabalhador em decorrência de acidente 

ou doença profissional ou do trabalho, ocorrido após a emissão da 

CAT inicial. 

CAT 

comunicação de 

óbito 

A lei 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os prazos e sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, nos artigos 22 e 23: 

(...) A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1° 

(primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à 

autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite 

máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, 

aplicada e cobrada pela Previdência Social, 

 Sobre o preenchimento e vias da CAT, a Instrução Normativa n° 118, de 14 de abril de 

2004, da Previdência Social, em seu art. 228, dispõe: 

(...) A CAT deverá ser preenchida com todos os dados informados nos seus 

respectivos campos, em seis vias, com a seguinte destinação: 

I – 1ª via: ao INSS; 

II – 2ª via: à empresa; 

III – 3ª via: ao segurado ou dependente; 

IV – 4ª via: ao sindicato de classe do trabalhador; 

V – 5ª via: ao Sistema Único de Saúde (SUS); 

VI – 6ª via: à Delegacia Regional do Trabalho   

 

 Caso a empresa falte com a CAT, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade 

sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública pode formalizar a 

Comunicação do Acidente do Trabalho. Neste caso, os prazos legais não se aplicam e também 

não exime da responsabilidade a empresa pela falta da CAT, tendo essa a imputação da multa 

estabelecida pela lei (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 
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As emissões das CAT têm uma grande importância, não só para garantir o direito do 

trabalhador ao seguro acidentário, mas também para alimentar a base de dados que é utilizada 

para mapear as ocorrências por tipo, motivo, região, atividade econômica, faixa etária, dentre 

outros.  

5.5.  GESTÃO DE RISCOS 

O ritmo frenético em busca do desenvolvimento e expansão de um país acaba por 

aumentar a probabilidade de ocorrência de acidentes tornando cada vez mais importantes um 

planejamento conjunto de funções e atividades realizado pelas empresas (MARTINS, 2010). 

A definição de gerenciamento de riscos surgiu após a segunda guerra mundial como 

uma prática de avaliar a forma de redução de gastos com indenização e aumento da proteção 

contra acidentes, mas, na prática o seu uso é observado desde que indivíduos estavam ligados 

a tarefas relacionados de alguma maneira a segurança, proteção patrimonial e contra incêndios, 

supervisão de qualidade entre outros que deram origem a gerência de riscos (DE CICCO et al., 

2003). 

Gerência de riscos é a ciência, a arte e a função que visa à proteção dos recursos 

humanos, materiais, ambientais e financeiros de uma empresa através da eliminação ou redução 

de seus riscos (DE CICCO et al., 2003).   

5.5.1. Identificação de riscos 

A identificação de riscos é feita de maneira contínua e sistemática, o qual permite 

identificar situações de risco de acidentes factíveis de ocorrer (CATAI, 2012). 

É de grande importância para a realização de tal identificação, conhecer com riqueza de 

detalhes, os bens da empresa, pessoas que trabalham de forma direta ou indiretamente, 

processos administrativos, estrutura financeira (DE CICCO et al., 2003).  Não há um método 

específico para a identificação de riscos. A combinação de métodos pode ser uma alternativa 

válida, o mais importante é reunir a maior porção possível de informações a respeito de perigos. 

Sendo corriqueiramente aplicado listas de verificações ou checklists, nos quais uma série de 

perguntas são preparadas e respondidas (CATAI, 2012). 
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5.5.2. Avaliação de riscos 

A análise de riscos tem como objetivo determinar riscos, após terem sido identificados, 

de maneira a estimar sua gravidade potencial e sua probabilidade de ocorrer (CATAI, 2012).  

A gravidade do perigo é estabelecida levando os seguintes critérios em consideração: 

regiões do corpo que podem ser atingidas e a natureza do dano, essa sendo classificada desde 

levemente prejudicial até extremamente prejudicial (CATAI, 2012).  

Já a probabilidade, é verificada tomando em consideração as medidas já existentes, além 

do levantamento de pessoas expostas ao perigo, exposição a elementos, falha de dispositivos 

de segurança entre outros (CATAI, 2012). 

5.6.  RISCOS AMBIENTAIS 

 A Associação Norte-Americana de Higienistas Industriais dispõe que: 

(...) A Higiene Industrial é uma ciência e uma arte que tem por objetivo o 

reconhecimento, a avaliação e o controle daqueles fatores ambientais ou tensões 

originadas nos locais de trabalho, que podem provocar doenças, prejuízos à saúde ou 

ao bem-estar, desconforto significativo e ineficiência nos trabalhadores ou entre as 

pessoas da comunidade. 

 É a NR-9 que dispõe do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, e no 

seu artigo 9.1.1 temos a descrição de seu exercício: 

Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 

riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 

em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

A Norma ainda, no seu artigo 9.1.5.1, descrimina e conceitua quais são os riscos 

ambientais:  

(...) consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

 Além dos três agentes citados pela NR 9 (agentes físicos, químicos e biológicos), há a 

adição de mais dois agentes: os ergonômicos e os de acidentes. Assim, fica completa a divisão 

tradicional das cinco classes de riscos (ZOCCHIO, 1996). 
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 Estes riscos são avaliados por critérios qualitativos e quantitativos. Os critérios 

qualitativos classificam os tipos de riscos dentro das cinco classes citadas. Já os critérios 

quantitativos tratam da intensidade (concentrações) do agente nocivo e para isso usa de 

instrumentos de medições. Assim, o profissional da segurança é capaz não só de identificar o 

risco, por exemplo, o risco físico de ruído, mas também quantizar o risco aferindo com o 

instrumento adequado o nível de decibéis e por fim propor a medida corretiva por meio de 

limite de tolerância e seu tempo de exposição (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

5.6.1. Critérios qualitativos 

 A seguir estão descritos os critérios qualitativos dos riscos ambientais, os quais se 

classificam em agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

5.6.1.1. Agentes físicos 

O Artigo 9.1.5.1 da NR 9 considera agentes físicos “as diversas formas de energia a que 

possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som 

e o ultra-som”. 

Quanto aos ruídos temos os ruídos contínuos ou intermitentes e os ruídos de impacto. 

Entende-se por ruído contínuo ou intermitente aquele que não é de impacto para fins de 

aplicação de limites de tolerância(BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

As atividades em que o nível de ruído desenvolvido é superior a 115 dB(A) oferece risco 

grave e iminente ao trabalhador exposto. Assim, é designada proteção adequada aos indivíduos 

que operam atividades em tais níveis.Quanto maior o nível de ruído apresentado, menor deve 

ser o tempo o qual o trabalhado pode estar exposto.O ruído em excesso pode causar efeitos que 

vão além da surdez, podendo atuar como agente causador de nervosismo, irritação e insônia 

que podem acarretar dificuldades de comunicação e socialização (BREVIGLIERO, 2011). 

 É comum o uso de máquinas e equipamentos nas indústrias que produzem vibrações. 

Estas podem ser vibrações localizadas ou generalizadas. As localizadas são aquelas que atuam 

em certas partes do corpo do trabalhador e são provocadas por ferramentas manuais. Os 

principais danos desenvolvidos são alteraçoes neurovasculares nas mãos e braços e esteoporose. 

As vibrações generalizadas são aquelas que atingem o corpo por inteiro e são exemplificadas 

em operadores de máquinas grandes como ônibus e tratores. Os principais danos desenvolvidos 



39 
 

são lesões na coluna vertebral e dores lombares. A principal medida corretiva para evitar ou 

minimizar os danos causados pela vibração é fazer o revezamento de trabalhadores na 

realização da tarefa exposta ao risco (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

 Para as atividades sob pressões anormais temos a NR 15 que dispõe das Atividades e 

Operações Insalubres e em seu anexo n°6 regulamenta sobre os trabalhos sob condições 

hiperbáricas e hipobáricas. Atividade sob pressão hiperbárica expõe o trabalhador a pressões 

maiores que a pressão atmosférica. Temos como exemplo desta situação os trabalhos em 

plataformas de petróleo, nas tubulações submersas no mar, trabalhos com mergulho. As 

atividades sob pressão hipobárica expõem o trabalhador a pressões menores que a pressão 

atmosférica. Como exemplo, temos os trabalhos feitos em altitudes elevadas, como aqueles 

trabalhadores que fazem manutenções em arranha-céus(BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

São compreendidos como temperaturas extremas o calor e o frio, normalmente 

identificados em fundições, metalúrgicas, frigoríficos e no setor alimentício em geral. Seu efeito 

sobre a saúde do trabalhador é refletido em danos ao sistema cardiorrespiratório e endócrino 

(BREVIGLIERO, 2011).  

As altas temperaturas podem provocar desidratação, erupção da pele, câimbras, fadiga 

fisica, disturbios psiconeuróticos, insolação e outros. Agora as baixas temperaturas podem 

provocar feridas, rachaduras, necrose da pele, enregelameto (ficar congelado), agravamento de 

doenças reumáticas, predisposição para acidentes, predisposição para doenças respiratorias e 

outros (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

Estamos dispostos a radiações de todos os tipos diariamente, seja aquelas de produtos 

do uso pessoal ou seja aquelas provenientes do sol. Dentre as inúmeras tecnologias presentes 

no nosso cotidiano que usam de algum tipo de radiação, destacam-se o rádio, a televisão, os 

fornos microondas, os radares, os sistemas de comunicação sem fio (celulares e comunicação 

wi-fi) e os sistemas de comunicação baseados em fibras ópticas (MATTOS et al., 2011). 

As radiações podem ser classificadas como não ionizantes e ionizantes. As radiações 

não ionizantes são aquelas que não possuem energia capaz de produzir emissão de elétrons de 

átomos. Estas por sua vez podem ser divididas em sônicas e eletromagnéticas (MATTOS et al., 

2011). São exemplos de radiações não ionizantes a radiação ultravioleta (UV), provenivente da 

luz do sol, e a radiação infravermelha (IV), proveniente de operações de fornos, solda elétrica, 

operações envolvento raio laser, dentre outros. Os danos causados por estas são pertubações 
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visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras, lesões na pele e outros (BARSANO, 2012; 

BARBOSA, 2012). As radiações ionizantes são aquelas que ionizam os átomos da matéria com 

que interagem. Tal habilidade de retirar elétrons depende da energia dos fótons e do material 

com que a radiação interagem (MATTOS et al., 2011). As radiações alfa (α), beta (β), gama (γ) 

e raios X são exemplos de radiações ionizantes. Os efeitos provocados por estas radiações 

podem levar à teratogenia e até a morte (CNEN, 2009). 

 Várias medidas podem ser tomadas para evitar ou diminir o risco à radiações. Dentre 

elas temos as medidas de proteção coletiva as quais fazem o isolamento da fonte de radiação; 

medidas de proteção individual que é a utilização do EPI adequado ao risco; medidas 

administrativas; medidas médicas que implicam os exames periódicos dos trabalhadores que 

trabalham na exposição do risco; dentre outras medidas necessárias inerentes a cada caso 

(BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012). 

5.6.1.2. Agentes químicos 

 Os riscos químicos compreendem substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela exposição crônica ou acidental. Os efeitos gerados por tais 

exposições estão entre câncer, mutações, doenças sistêmicas e outros. É sabido que quase todos 

os trabalhadores estão expostos diariamente a riscos químicos, porém há alguns setores que 

essa exposição é mais salientada fazendo com que ganhe relevância a indústria química, 

petroquímica e petrolífera, dentre outros (MATTOS et al., 2011). 

 A NR 9 que trata do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) define 

agentes químicos como: 

(...) as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela 

via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou 

que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos 

pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

 A NR 15 que trata das Atividades e Operações Insalubres há as disposições, nos anexos 

11 ,12 e 13, sobre os agentes químicos: 

(...) o método e os parâmetros para se calcular o grau de insalubridade em função da 

exposição e agentes químicos para os quais há limite para absorção por via respiratória 

ou cutânea. 

 
(...) os procedimentos de medição e limites de tolerância para a exposição dos 

trabalhadores a poeiras minerais (asbesto, manganês e seus compostos, e sílica livre 

cristalizada). 
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(...) apresenta os diferentes graus de insalubridade relativos a atividades e operações 

envolvendo agentes químicos, tais como arsênico, chumbo, cromo e benzeno. 

5.6.1.3. Agentes Biológicos 

 A NR 9 ainda define os agentes biológicos como: 

(...) as bactérias, os fungos, os bacilos, os protozoários, os vírus, entre outros. 

 Estamos diariamente expostos riscos biológicos. Há locais de trabalho em que, 

independente da vontade do trabalhador, à exposição aos agentes biológicos são inevitáveis, 

tais como hospitais e serviços de esgoto. 

 As principais doenças causadas pelos agentes químicos citados na NR 9, são para os 

vírus: o resfriado, a gripe, a pneumonia, o sarampo, a varíola e a varicela, a hepatite, a febre 

amarela, a caxumba, dentre outros; para as bactérias: a peste, a cólera, as doenças reumáticas, 

as salmoneloses, o botulismo, as lepras e a febre tifoide; para os protozoários: a doença de 

chagas, a toxoplasmose e a malária; para os fungos: as doenças de pele tais como pé de atleta, 

tinha e sapinho. Além de todas essas doenças, temos os efeitos alérgicos e irritantes, causados 

por proteínas, enzimas, pólen entre outros. 

 A primeira infecção adquirida em laboratório norte-americano é datada de 1903. O caso 

relatado trata de um médico que acidentou-se com uma agulha durante a autópsia de um 

paciente que morrera de blastomicose sistêmica (EVANS, 1903). 

 Os agentes biológicos dispostos na NR 9 são distribuídos em classes de risco 1, 2, 3 e 

4, as quais são apresentadas a seguir. 

Classe de Risco 1 (baixo risco individual e para a comunidade).  

(...) Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças ao homem ou 

aos animais adultos sadios. Exemplos: Lactobacillus SP. E Bacillus subtillis. 

 

Classe de Risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade). 

(...) Abrange os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos 

animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio 

ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas 

eficazes. Exemplos: Schistossoma mansoni e vírus da rubéola. 

 

Classe 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade). 

(...) Engloba os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via 

respiratória e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para 

as quais existem usualmente medidas de tratamento e/ou de prevenção. Representam 

risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de 

pessoa a pessoa. Exemplos: Bacillus antharacis e vírus da imunodeficiência humana 

(HIV, na sigla inglês). 

 

Classe de Risco 4 (alto risco individual e para a comunidade). 
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(...) Contém os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via 

respiratória ou de transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida 

profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionada por eles. Causam 

doenças humanas e animais de alta gravidade, com elevada capacidade de 

disseminação na comunidade e no meio ambiente. Essa classe inclui principalmente 

os vírus. Exemplos: vírus Ebola e Lassa. 

 Assim, existem recomendações gerais para se praticar de maneira segura e de correto 

manuseio dos agentes biológicos, tais como: 

 Adoção de um manual de segurança e/ou procedimentos nos locais de trabalho; 

 O responsável do laboratório deve garantir que todos os usuários do ambiente estejam 

cientes dos riscos ali existentes e que saibam como aplicar as práticas e procedimentos 

descritos no manual de segurança; 

 Uso adequado dos EPI: óculos de segurança, máscaras, viseiras e outros equipamentos 

pertinentes; 

 Evitar o uso de lente de contato do ambiente de trabalho; 

 O ambiente de trabalho deve se mantido sempre limpo e organizado. 

4.6.1.4. Agentes Ergonômicos 

 A relação entre homem e as condições de trabalho, de modo que as condições de 

trabalho se adaptem as características dos trabalhadores, oferecendo conforto e segurança é 

definido como a ciência da ergonomia (BRASIL, 2007).  

São relacionados como condições de trabalho, segundo artigo 17.1.1 da NR 17 (2007) 

incluem “ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos 

e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho”. 

Cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do ambiente de trabalho adaptando-

o as normas em vigência. Das disposições que tratam o levantamento o transporte e a descarga 

individual de materiais, temos que: Vale salientar que o trabalho, seja ele realizado sentado ou 

em pé, deve ser realizado de forma que o trabalhador tenha uma boa postura, visualização e 

operação.  



43 
 

5.6.1.5. Agentes de Acidentes 

Também denominado como agentes mecânicos por alguns autores. Se verificados todos 

os tipos de agentes até agora abordados são possíveis causadores de acidente, porém como 

agentes de acidentes, devem ser compreendidos aqueles que ocorrem ao acaso, imprevisto ou 

por desastre podendo causar eventual dano ao trabalhador (PONZETTO, 2002).  

Neste contexto, segundo Ponzetto (2002) “máquinas sem proteção, eletricidade, 

ferramentas defeituosas, arranjo físico deficiente, equipamentos inadequados” podem ser 

considerados como tais agentes de acidente. 

5.6.2. Critérios quantitativos    

Critérios quantitativos de risco são as concentrações ou intensidades de todo agente que 

pode alterar o ambiente e que possa representar um risco significativo para a saúde do 

trabalhador, assim temos limites de tolerâncias que são estabelecidos por normas ou pela 

legislação para garantir a integridade do trabalhador (BARSANO, 2012; BARBOSA, 2012).  

A NR 15, em seu art. 15.1.5, dispõe sobre “Limites de Tolerância”: 

Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou 

intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição 

ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

 O trabalhador por estar em risco em suas atividades. Ele tem um adicional incidente 

sobre o salário mínimo da região e, para isso, essas são classificadas por meio de instrumentos 

de medição. Assim, para saber se em um ambiente há, por exemplo, vibrações suficientes para 

colocar em risco a integridade física e psíquica do trabalhador, não basta apenas o profissional 

de segurança conhecer os critérios qualitativos dos riscos presentes, mas também os critérios 

quantitativos. Assim esses instrumentos são usados de acordo com a sua funcionalidade 

específica. A seguir apresentamos alguns destes critérios quantitativos dos riscos e os 

instrumentos de medição.  

5.6.2.1 Decibelímetro 

 O decibilímetro (Figura 1) é um instrumento de medição utilizado para aferir a 

intensidade do som em qualquer ambiente acústico. Ele pode ser analógico ou digital, sendo o 

último mais utilizado. Este instrumento permite uma versatilidade na medição de sons agudos, 
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graves ou de faixa ampla, intermitente ou contínuo. É um instrumento de fácil uso e nos 

apresenta os valores mensurados em formato generalizado. 

 

Figura 1. Decibelímetro 
Fonte: IMPAC - http://www.impac.com.br/decibelimetro/decibelimetrodigital.htm 

 

A NR 15, que rege as normas para as atividades e operações insalubres, estabelece 

parâmetros e limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. 

As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a nível de ruído, contínuo 

ou intermitente, superior a 115 dB(A), sem proteção adequada, oferecerão risco grave e 

iminente. 

4.6.2.2 Dosímetro 

O dosímetro (Figura 2) é um instrumento de medição quantitativo portátil, com a função 

de aferir a intensidade sonora, em uma determinada frequência sonora. Ele é colocado na zona 

auditiva do trabalhador em seu expediente e registra a dosagem média de ruído que esse 

trabalhador recebeu. 

O decibelímetro se difere do dosímetro, referente ao tipo de medição enquanto um mede 

os ruídos generalizados, o outro mede os ruídos em formato de média, respectivamente.  

 

 
Figura 2. Dosímetro 

Fonte: DosimetroNET - http://www.dosimetro.net.br/ 

 

http://www.impac.com.br/decibelimetro/decibelimetrodigital.htm
http://www.dosimetro.net.br/


45 
 

5.6.2.3. Luximetro 

O luxímetro é um instrumento de medição que mede o nível de iluminação dos 

ambientes de trabalho e de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), 

cada ambiente tem seu nível de iluminação mínimo adequado para a realização do trabalho 

(Vide Figura 3). 

A NBR 5413 tem por objetivo estabelecer os valores de iluminância médias mínimas 

em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, 

indústria, ensino, esporte e outras. 

 

Figura 3. Luxímetro 

BAGAREL - http://loja.bagarel.com.br/luximetro-digital-mlm-1011-minipa-p160 

 

O Luxímetro mede os resultados que devem ser apropriados para cada determinado 

ambiente especifico. 

4.6.2.4 Explosímetro 

O explosímetro (Figura 4) é usado para detectar o nível e conteúdo dos gases 

combustíveis presentes no ambiente de trabalho, principalmente em espaços confinados, 

como por exemplo, laboratórios, minas e outros.  

 

Figura 4. Explosímetro 
SOLO STOCKS - http://www.solostocks.com.br/venda-produtos/outros-instrumentos-analise-

medicao/explosimetro-digital-exp-100-629289 

http://loja.bagarel.com.br/luximetro-digital-mlm-1011-minipa-p160
http://www.solostocks.com.br/venda-produtos/outros-instrumentos-analise-medicao/explosimetro-digital-exp-100-629289
http://www.solostocks.com.br/venda-produtos/outros-instrumentos-analise-medicao/explosimetro-digital-exp-100-629289
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Com este equipamento podemos dimensionar as atividades insalubres para fazer um 

adicional a bolsa do trabalhador de acordo com as vigências da NR 15 e também determinar 

os EPI necessários por causa dos gases tóxicos ou não presentes no ambiente. 

5.6.2.5. Vibrômetro e o Acelerômetro 

É o instrumento de medição que dimensiona a exposição ao calor do ambiente, 

seguido pelo Anexo 3 da NR 15. Esse instrumento possui três termômetros, de bulbo seco, 

úmido e de globo, que quando combinados, fornecem os dados técnicos térmicos a que estão 

expostos os funcionários durante o trabalho (Figura 5). 

 

Figura 5. Vibrômetro 
ECURED - http://www.ecured.cu/index.php/Vibr%C3%B3metro_PCE-VT_204 

 

5.7.  MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO 

 A medida de proteção do trabalho sobre a utilização de EPI deve ser o processo final de 

um processo iniciado anteriormente, que foi feito com a análise para a determinação de riscos, 

por meio de critérios sejam eles qualitativos e quantitativos, para definir a potencialidade de 

dano ao trabalhador ou ao grupo de trabalhadores em questão. 

 É importante salientar que os equipamentos de proteção individual, como por exemplo, 

capacetes, óculos de proteção, luvas, calçados de segurança, etc, devem ser adotados em último 

caso, após ter esgotado todas as outras medidas de segurança e de todos os riscos de acidentes 

terem sido eliminados, pois a prioridade da Segurança e Saúde no trabalho (SST) é prever a 

possibilidade de ocorrência de situações com potencial perigoso à integridade física e psíquica 

do trabalhador. 

 Ao final, devem ser adotadas medidas de proteção individual relativas ao tipo de 

trabalho e ao trabalhador, selecionando os EPIs apropriados aos agentes de riscos, assim cada 

equipamento deve ser adequado para cada trabalhador, como por exemplo, o tamanho do EPI. 

http://www.ecured.cu/index.php/Vibr%C3%B3metro_PCE-VT_204
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5.7.1. Equipamento de proteção individual(EPI) 

Por definição, EPI é conceituado por meio da NR 6, que trata de medidas de proteção 

individual, em seus art. 6.1 e 6.2:  

Considera-se Equipamento de Proteção Individual -EPI, todo dispositivo ou produto, 

de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis 

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou 

mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar 

a segurança e a saúde no trabalho. 

A NR 6 estabelece ainda que os Equipamentos de Proteção individual, só podem ser 

postos à venda ou até mesmo serem utilizados com a indicação do Certificado de Aprovação, 

expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego(MTE). 

 Vale salientar que o contratante é obrigado a oferecer, sem custo algum, para os 

funcionários, os EPI vigentes ao trabalho a ser realizado, de acordo com os riscos e critérios 

quantitativos e qualitativos e estabelecidos pela NR, além de exigir o uso do equipamento 

durante a atividade e cabe ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT), junto a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

e os trabalhadores, recomendar ao empregador o EPI necessário ao trabalho exercido, para se 

adequar o EPI ao risco existente em suas atividades.   

5.8. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

 O fogo pode oferecer alguns benefícios concretos, porém pode oferecer também grandes 

riscos quando utilizado sem o conhecimento do potencial de perigo, suas características e seus 

efeitos no ambiente de trabalho. 

 Quando não há conhecimento sobre prevenção e manipulação do fogo, as chamas do 

fogo podem sair de controle, ocasionando o evento adverso chamado incêndio. (BARSANO, 

2013; BARBOSA, 2013). 

A cartilha de orientação básica do corpo de bombeiros visa os seguintes objetivos:  

Proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes de uma edificação em 

casos de incêndio, possibilitando a saída das pessoas em condições de segurança;  

Minimizar as probabilidades de propagação do fogo e riscos ao meio ambiente, 

minimizando os danos;  
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Facilitar as ações de socorro público. 

 Uma forma de quantificar os riscos de incêndio é pelos Índices de Perigo de Incêndios. 

Estes são números que indicam, antecipadamente, a possibilidade da ocorrência de um 

incêndio. Além disso, indicam com qual facilidade o fogo pode se propagar, conforme as 

condições atmosféricas do dia. 

 O risco é determinado pelo número de fontes de fogo identificadas, sendo estas tanto 

fontes humanas como naturais (raios ou combustão espontânea). Deste modo, conhecendo os 

riscos, o número provável de incêndios em qualquer área pode ser previsto de forma a saber 

quantas fontes de fogo são prováveis de surgirem em uma área e qual a probabilidade de 

ignição, sendo esta última determinada pelos fatores do meio ambiente, incluindo condições 

climáticas, combustível e topografia (SOARES, 2005).  

A NR 23, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho, mais precisamente no capítulo 

que trata de Proteção contra Incêndios, define por Classes os materiais que apresentam risco de 

incêndio: 

Classe A: Materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua 

superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: Tecidos, madeira, papel, 

fibra; 

Classe B: Inflamáveis os produtos que queimem somente em suas superfícies, não 

deixando resíduos, como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina; 

Classe C: Equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, 

quadros de distribuição, fios; 

Classe D: Elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio; 

Classe E: Fogo em materiais radioativos e nucleares; 

Classe K: fogo em cozinhas industriais e similares (banha, gordura e óleo); 

 Para que o ambiente de trabalho esteja de acordo com as medidas de segurança contra 

incêndio, o corpo de bombeiros faz uma vistoria no local, orientando ao empregador o que 

deve-se modificar para que não haja risco de incêndio. Assim ele legaliza seu ambiente de 

trabalho para que possa receber o certificado de “Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros” 

(AVCB).  

 Muitas das vezes, mesmo com as normas aplicadas, com as prevenções feitas 

adequadamente, erros humanos podem ocasionar um incêndio. Diante disso, procedimentos e 
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métodos de extinção de incêndios devem ser aplicados a fim de inibir o princípio de chamas, 

que durante sua propagação, não atinja o estágio de um incêndio generalizado. 

A cartilha de orientação fornecida pelo Corpo de bombeiros detalha todas as medidas 

de prevenção contra incêndio, explicando regras, normas e detalhes de como instalar o sistema 

de prevenção. Fazem parte desse sistema os sistemas de extintores, hidrantes, chuveiros 

automáticos, compartimentação, resistência ao fogo das estruturas, rotas de fuga, iluminação, 

materiais e revestimentos, alarme de incêndio. 

É interessante ressaltar a orientação básica do Corpo de Bombeiros Militar: “Todos nós 

somos interessados e responsáveis por manter nossos lares e locais de trabalho em segurança. 

Para isso, precisamos descobrir os riscos e eliminá-los. É importante também conscientizar toda 

a família e os funcionários da empresa em que trabalhamos” (CBM, 2011). 

5.9. PRIMEIROS SOCORROS 

Os primeiros socorros é a primeira ação realizada para atender um cidadão que está 

ferido ou adoece repentinamente. Este tem o objetivo de manter a vítima viva e na melhor 

condição possível até que se obtenha atendimento médico, executando ações como, por 

exemplo, aplicar respiração e circulação artificiais, controlar o sangramento, deixar a vítima o 

mais confortável possível (HAFEN, et al., 2002). 

Existem inúmeros procedimentos para um atendimento adequado as vítimas de 

acidentes, como inicialmente avaliar as condições da vítima, primeiramente a respiração,se não 

há movimentos respiratórios, isso indica que houve parada respiratória, então tentaremos abrir 

as vias respiratórias, entre outros procedimentos que serão executados dependendo da situação 

e das devidas necessidades, estas podendo ser desmaio, hemorragias, ferimentos leves (picadas, 

mordeduras, perfurações), queimaduras, entorses, fraturas, choques elétricos, entre outros. Para 

estes e outros o manual de boas práticas laboratoriais mostra quais os devidos procedimentos 

devem ser tomados, assim sendo de grande importância inicialmente avaliar o ambiente em que 

o sinistro ocorreu, para que não ocorra mais um agravante e mais uma vítima. Assim inicia-se 

a análise primária, sendo importante realizar um levantamento de quanto tempo a vítima se 

encontra inconsciente. Logo em seguida, tenta-se comunicar com a vítima para investigar os 

dados referentes ao acidentado, como por exemplo tipo sanguíneo, ou alergias a medicamentos 

(BARSANO, 2013; BARBOSA, 2013). 
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Há diversos outros procedimentos a serem aprendidos pelos trabalhadores, como 

treinamentos para a avaliação primária que são procedimentos iniciais como desobstrução das 

vias aéreas, verificar a respiração, verificar a circulação,verificar o estado de consciência, entre 

outros,  os quais devem passar por treinamento básico a fim de poder ajudar em um caso 

extremo. É de responsabilidade do empregador fornece-lo, pois caso ocorram sinistros o 

empregador poderá ser um dos principais responsáveis (HAFEN, et al, 2002). 

A NR que estabelece parâmetros para os primeiros socorros é a 07. Vale ressaltar que 

todo estabelecimento deve estar equipado com material necessário para à prestação de primeiros 

socorros, considerando-se as características das atividades desenvolvidas, se deve também, 

manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoas treinadas para esse 

fim. A norma também apresenta quadros de parâmetros para monitorização da exposição 

ocupacional a alguns riscos à saúde, em que os riscos são as entradas destes quadros. 

            Apesar da NR 07 tratar especificamente do programa de controle médico de saúde 

ocupacional, vinculado aos primeiros socorros, outras normas regulamentadoras definem 

atividades de primeiros socorros dentre as atividades pertinentes. 
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6. RESULTADOS E ANÁLISE 

 Com o desenvolvimento deste projeto de trabalho de conclusão de curso obtivemos 

como resultado a revisão bibliográfica do assunto em questão; um método de análise preliminar 

de risco (APR) direcionado aos laboratórios de química e análise instrumental; o modelo de 

ckeck list aplicado a estes para o diagnóstico das condições de segurança dos laboratórios 

didáticos do campus do Gama da UnB; o fomulário destinado aos alunos de Engenharia de 

Energia, técnicos e professores para se analisar o nível de conhecimento e importância dada em 

relação ao tema; os mapas de risco dos laboratórios analisados juntamente com os banners para 

orientação de EPI e a discriminação dos riscos por seus devidos grupos e cores; o manual para 

a disponibilização dos professores para a orientação dos usuários em relação à segurança 

laboratorial; a proposição de medidas preventivas e a monografia. 

6.1. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) 

Para a Análise Preliminar de Risco voltada aos laboratórios de química e análise 

instrumental foi feita uma metolodogia baseada nas ferramentas 5W 2H, diagrama de espinha 

de peixe, princípio de pareto e FMEA respectivamente. 

A ferramenta 5W 2H deu inicio a análise, como estudo inicial esta ferramenta possibilita 

que, mesmo antes de entrar no laboratório, se saiba qual a atividade a ser realizada no local, o 

objetivo desta, como será feita, em quanto tempo e por quem. Em seguida foi feito o diagrama 

de espinha de peixe que coloca em evidencias as causas que levam ao problema analisado, no 

caso o evento de “acidente”. Assim, com as causas claras podemos propor medidas que anulam 

ou minimizem cada causa apontada de maneira direta para diminuir a propabilidade da 

ocorrência do acidente. O princípio de pareto é a análise mais profunda que checa cada risco 

presente nos laboratórios e evidencia os riscos medios e graves que, apesar de aparecerem em 

menor frequência, são responsáveis pelos efeitos mais danosos do acidente. Por fim a 

ferramenta FMEA conclui a APR traçando uma diretriz linear para se evitar o acidente a partir 

da análise das falhas potenciais.  

A seguir esta discriminado de maneira mais detalhada cada ferramentas e os métodos 

aplicados para a realização da APR. 



52 
 

6.1.1.  5W  2H 

A ferramenta 5W 2H tem como objetivo descrever os aspectos de uma atividade, 

fornecendo uma rápida orientação sobre os caminhos que devem ser tomados rumo a realização 

mais eficiente desta. Assim se inicia a análise de verificação de riscos existentes, 

primeiramente, no laboratório de química e, em seguida, no laboratório de análise instrumental. 

Quadro 4. 5W 2H Laboratório de Química Experimental 

 

 

Quadro 5. 5W 2H Laboratório de Análise Intrumental 

 

 

6.1.2. Diagrama de Espinha de Peixe 

O diagrama de espinha de peixe se baseia na inserção das possíveis causas que levam a 

ocorrência do acidente. Como  causas levantamos o não cumprimento das normas, a falha no 
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equipamento, falta de equipamentos  de segurança, falta de treinamento, a desinformação 

quanto a exposição aos riscos e o mal planejamento e gestão.  A Figura 6 a seguir, mostra essas 

causas levantadas no formato do diagrama de espinha de peixe. 

 

Figura 6. Diagrama de Espinha de Peixe 

 A Figura 7 a seguir adiciona ao diagrama anterior (Figura 6) as soluções associadas a cada 

causa a fim de evitar  a ocorrencia do evento “acidente”. 

 

Figura 7. Soluções Associada ás Causas do Acidente 
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6.1.3. Princípio de Pareto 

O Princípio de Pareto evidencia uma parcela pequena de fatores tem uma alta influência 

nos resultados quando se comparado com o todo. Algumas vezes chamada de a regra dos 80 / 

20, isto é, 80% do impacto é devido a 20% dos fatores (Figura 8). 

 

Figura 8. Princípio de Pareto 

 

Foi o usado o princípio de pareto para identificar a parcela dos principais riscos que 

causam os maiores efeitos, consideramos estes os riscos médios  e graves. 

Para a saber a frequência de riscos pequenos, medios e graves para a realização do 

gráfico do Princípio de Pareto, foi feito o levantamento destes nos laboratórios em questão a 

partir da visita ao local e da entrevista aos técnicos. O Quadro 6 abaixo discrimina a presença 

dos fenômenos de cada grupo de risco (físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico) e a 

sua intensidade relacionado aos dois laboratórios em questão. 

Quadro 6. Listagem de Riscos e Intensidades 

Item 
Sub- 

Item 
Ríscos 

Descritivo                               

Fenômenos a serem avaliados 

Laboratório de 

química 

experimental 

Laboratório 

de análise 

Instrumental 

1.0 

1.1 

Físicos 

Vibrações; Não Sim - Pequeno 

1.2  Iluminação; Sim – Pequeno Sim - Médio 

1.3 Ruído Contínuo Não Não 

1.4 Ruído de Impacto  Não Sim - Grande 

1.5 Temperatura Extrema –Calor Não Não 

1.6 Temperatura Extrema – Frio Não Não 
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Item 
Sub- 

Item 
Ríscos 

Descritivo                               

Fenômenos a serem avaliados 

Laboratório de 

química 

experimental 

Laboratório 

de análise 

Instrumental 

1.7 Pressão Anormal  Não Não 

1.8 Radiação Ionizante Não Não 

1.9 Radiação Não Ionizante  Não Sim - Pequeno 

2.0 

2.1 

Químicos 

Produtos químicos – iritantes, 

tóxicos, oxidante, corrosivo, 

resíduos, inflamáveis Sim – Grande Sim - Pequeno 

2.2 Poeira; Sim – Pequeno Sim - Pequeno 

2.3 Aerodispersóides  Não Sim - Pequeno 

2.4 Gases(H2,Ni,He, AR) Não Não 

2.5 Vapores Sim – Pequeno Sim - Pequeno 

2.6 Poeiras minerais Não Não 

2.7 Fumos Não Sim - Pequeno 

2.8 Névoas Não Sim - Pequeno 

2.9 Neblinas Não Não 

3.0 

3.1 

Biológicos 

Vírus Não Não 

3.2 Fungos Não Não 

3.3 Bactérias Não Não 

3.4 Protozoários Não Não 

3.5 Parasitas Não Não 

3.6 Bacilos Não Não 

3.7 

Manipulação de resíduos 

biológicos e/ou materiais 

infectantes 

Não Não 

4.0 

4.1 

Ergonômicos 

Manipulação de Peso Não Não 

4.2 Posto de Trabalho (postura) Sim – Médio Sim - Médio 

4.3 

Organização do Trabalho 

(ritmo excessivo, distribuição 

de tarefas, trabalho em turno e 

noturno etc.) Sim – pequeno Não 

4.4 Ventilação Sim – Médio Sim - Pequeno 

4.5 Conforto Térmico Sim – Pequeno Não 

4.6 Conforto Acústico Não Sim - Pequeno 
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Item 
Sub- 

Item 
Ríscos 

Descritivo                               

Fenômenos a serem avaliados 

Laboratório de 

química 

experimental 

Laboratório 

de análise 

Instrumental 

5.0 

5.1 

Mecânicos 

Choque Elétrico em  Máquinas 

e Equipamentos Sim – pequeno Sim - pequeno 

5.2 
Choque Elétrico em Instalações 

Sim – Pequeno Sim - pequeno 

5.3 Choque Mecânico Não  Não 

5.4 Queda em mesmo nível Sim – Pequeno  Sim -pequeno 

5.5 Queda em níveis diferentes Não Não  

5.6 Acidente de Trânsito Não  Não 

5.7 Materiais Perfuro-Cortantes  Sim – médio  Sim - médio 

5.8 

Superfícies / Materiais em 

Temperaturas extremas Sim – Pequeno Sim - pequeno 

5.9 Máquinas Sim – Pequeno Não 

5.10 Ferramentas Sim – Pequeno Não 

5.11 Animais Peçonhentos Não Não 

5.12 Rota de Fuga Sim – Grande Sim - Grande 

5.13 Incêndio Sim – Grande Sim - Grande 

5.14 Explosão Sim – Grande Sim - Grande 

A Tabela 1 a seguir mostra o total de riscos identificados por grupo (físico, químico, 

biológico, ergonômico e mecânico) e o total global, o número e a porcentagem da presença de 

cada intensidade de risco (pequeno, médio e grande) e o somatório percentual dos riscos médios 

e grandes que influenciam de maneira mais significativa na consequência do acidente. 

Tabela 1. Percentual de Ocorrência de Riscos 

Ríscos 
total de 
riscos 

Presentes Pequeno Médio Grande 
% de 

presença 

% de riscos 
(grande/mé
dio) x total 

% de riscos 
pequenos 

% de 
ríscos 
médio 

% riscos 
grandes 

Físicos  18 5 3 1 1 5,55 4,87 7,31 2,43 2,43 

Químicos 18 9 8 0 1 10 2,43 19,51 0 2,43 

Biológicos 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ergonômicos 12 7 4 3 0 7,77 7,31 9,75 7,31 0 

Mecânicos 28 20 11 3 6 22,22 21,95 26,82 7,31 14,63 

Total global 90 41 26 7 8 45,55 36,58 63,41 17,07 19,51 
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Os Gráficos 1 e 2 abaixo ilustram os resultados percentuais mostrado pela tabela 1 sendo 

63,41% de riscos pequenos, 17,07 médios, 19,51 grandes e 36,58% o somatórios dos riscos 

médios e grandes, parcelas estas consideradas para a realização do gráfico de pareto (Gráfico 

3). 

 

         Gráfico 1. Frequência de Riscos 

 

                

               Gráfico 2 . Frequência de Riscos Médio +Grande 

  

Com o programa Excel foi feito o Gráfico de Pareto a partir do resultados demonstrados pela 

Tabela 1. A seguir o Grfico 3 ilustra o Gráfico de Pareto obtido. 
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Gráfico 3. Gráfico de Pareto 

 

6.1.4. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

A ferramenta FMEA conclui a APR. Através do levantamento de perguntas pertinentes 

e a respectivas respostas, o método se baseia no levantamento e estudo das falhas 

potenciais e analisa seu efeito provável tendo como objetivo melhorar o melhoramento 

do processo, que no caso é diminuir o acontecimento do acidente. 

Para tanto, foram feitos os seguintes questionamentos: 

1. Como podem ocorrer acidentes durante as atividades?  

 Com salas mal iluminadas, pois laboratórios são lugares em que se trabalha 

com amostras de precisão e um erro de dimensionamento ou posicionamento 

podem levar a um acidente grave. 

 O alto nível de ruído do compressor pode causar surdez ao usuário devido ao 

tempo de exposição. 

 Com produtos químicos, pois tem-se o uso de produtos irritantes, tóxicos, 

oxidantes, corrosivos e inflamáveis em que o mal uso pode levar ao acidente. 

 Com a falta posto de trabalho para todos os técnicos, pois todos os técnicos 

revezam em apenas um posto com a carga horária de oito horas diariamente 

podendo levar a doenças relacionadas a postura no trabalho. 
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 Devido a poeira, pois os laboratórios não abrem as janelas concentrando os 

produtos voláteis no ambiente, o que pode ocasionar irritação, explosão e 

incêndio. 

 Com materiais perfuro cortantes. Há equipamentos que necessitam de 

treinamento para uso, pois podem ocasionar lesões com facilidade. 

 Com a falta da rota de fuga ao caso de um acidente que visa a evacuação 

rápida do laboratório os usuários ficam retidos. 

 Com a presença de gases inflamáveis juntamente com o mobiliário em 

madeira e o uso de fogo nas bancadas proporcionando condições favoráveis 

a um incêndio e/ou explosão. 

2. Qual é a probabilidade de presença dos riscos?  

Tabela 2. Probabilidade de Presença dos Riscos 

PEQUENO 63,42% 

MÉDIO 17,07% 

GRANDE 19,51% 

3. Qual é o efeito associado a estes riscos?  

 Lesões físicas e/ou perda de patrimônio. 

4. Qual é a criticidade deste efeito?  

 Lesões médias e graves e óbitos. 

5. O que pode ser feito para reduzir ou eliminar esta possibilidade de falha?  

 Medidas administrativas, EPC e EPI. 

Com as respostas foi feita uma diretriz linear, apresentada pela figura L, que ilustra de 

forma sucinta que os riscos intrínsecos à atividade laboratorial podem levar a um acidente, 

sendo que este pode ter como consequência tanto uma lesão física, quanto a perda do patrimônio 

da universidade. As lesões físicas podem ter uma criticidade média, grave e até de óbito do 

usuário acidentado. Foi visto pelo Princípio de Pareto que são os riscos médios e grandes que 

geram as lesões mais danosas, os quais têm o percentual de ocorrência de 36,58% sob o total 
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de riscos identificados. Para se diminuir a ocorrência do evento “acidente” é necessário excluir 

ou diminuir a exposição aos riscos, o que pode ser feito por meio de medidas administrativas, 

uso de equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamento de proteção individual (EPI), 

respectivamente nessa ordem. 



Figura 9. FMEA 

6.2. CHECK LIST 

 A escolha das normas regulamentadoras para a elaboração do check list a ser aplicados 

nos laboratorios em questão foi baseada no Quadro 6 utilizado na ferramenta do Princípio de 

Pareto e na importância de algumas normas em relação ao contexto laboratorial. No Quadro 6 

está declarado cada risco identificado no laboratório de química experimental e de análise 

instrumental. Assim, a escolha de algumas normas são justificáveis pelos riscos levantados. 

Foram escolhidas seis principais normas regulamentadoras: NR 1, NR 6, NR 9, NR 17, NR 23 

e NR 26. 

 De forma sequencial, a NR 1 foi escolhida por tratar das disposições gerais do assunto 

e por levantar itens normatizando a questão de informação quanto aos risco e os meios de 

prevenção, por exemplo. A NR 6 foi inserida por se tratar da regulamentação dos EPI em 

relação ao fornecimento e orientação de uso dos equipamentos de proteção individual, o que é 

fundamental importância quando as medidas administrativas e os EPC não são suficientes pra 

proteger o usuário do risco exposto. É o EPI que irá minimizar o dano caso ocorra um acidente. 

A NR 9 é de grande relevância pois é a norma que dispôe do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) fazendo ser necessário a antecipação e o reconhecimento dos riscos 

envolvidos à atividade, a implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia deste. Foi 

escolhida a NR 17 que trata da ergonomia devido a presença considerável do risco ergonômico 

no local, demonstrado pelo Quadro 6. De maneira análoga, e devido a criticidade da lesão que 
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um incêndio pode atigir, a NR 23 que trata da proteção contra incêndio foi inserida na 

elaboração do check list. Por fim, a NR 26 que dispõe da sinalização de segurança foi escolhida 

devido a importância da informação fornecida pela sinalização no caso das cores que advertem 

a cerca dos riscos, as sinalização de emergência e de saída e a rotulagem dos materiais de uso 

das práticas inerentes aos laboratórios. 

 O check list elaborado foi disponibilizado para a equipe de técnicos responsáveis pelos 

laboratórios de química experimental e de análise instrumental o qual foi respondido como 

mostra o Quadro 7 abaixo. Na coluna de respostas, as letras S, N, P e NA signifificam Sim, 

Não, Parcialmente e Não se Aplica, respectivamente. 

Quadro 7. Check List 

Check List 
 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

cumpri e faz cumprir as disposições legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho?  X   
elabora ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, 

dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou 

meios eletrônicos? 

  X  

informa aos trabalhadores/alunos os riscos profissionais que 

possam originar-se nos locais de trabalho?  X   
informa aos trabalhadores/alunos os meios para prevenir e 

limitar tais riscos e as medidas adotadas pela universidade?  X   
informa aos trabalhadores/alunos os resultados das avaliações 

ambientais realizadas nos locais de trabalho?  X   
determina procedimentos que devem ser adotados em caso de 

acidente ou doença relacionada ao trabalho?  X   
NR 6 – Equipamento de proteção individual – EPI 

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

fornece aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, 

em perfeito estado de conservação e funcionamento? 
 X   

exigi o uso do EPI?  X   
fornece ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho? 

 X   

orienta e treina o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 

conservação do EPI? 
 X   

substitui imediatamente, quando o EPI é danificado ou 

extraviado? 
 X   

NR 9 - Programa De Prevenção De Riscos Ambientais 

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 
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Check List 
 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

tem um Programa de Prevenção de Riscos – PPRA?  X   
faz uma antecipação e reconhecimentos dos riscos inerentes as 

atividades que os trabalhadores/alunos desenvolvem? 
 X   

estabelece prioridades e metas de avaliação e controle?  X   
faz a avaliação dos riscos e da exposição dos 

trabalhadores/alunos? 
  X  

implanta medidas de controle e avalia sua eficácia?  X   
monitora a exposição aos riscos?   X  
registra e divulga os dados?  X   
analisa projetos de novas instalações, métodos ou processos de 

trabalho,ou de modificação dos já existentes, visando a 

identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção 

para sua redução ou eliminação? 

 X   

faz o reconhecimento dos riscos ambientais determinando e 

localizando as possíveis fontes geradoras? 
  X  

Identifica as funções e determina o número de trabalhadores 

expostos? 
  X  

faz o levantamento de dados e de indicativos de possível 

comprometimento da saúde dos funcionários/alunos decorrente 

do trabalho? 

 X   

caracteriza as atividades e o tipo da exposição?   X  
descreve as medidas de controle já existentes?  X   
adota medidas necessárias suficientes para a eliminação, a 

minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que 

forem verificadas? 

 X   

desenvolve e implanta medidas de proteção coletiva que 

eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 

prejudiciais à saúde; que previnam a liberação ou disseminação 

desses agentes no ambiente de trabalho; 

que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 

ambiente de trabalho? 

 X   

faz a implantação de medidas de caráter coletivo acompanhada 

de treinamento dos trabalhadores quanto os procedimentos que 

assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais 

limitações de proteção oferecidas? 

 X   

Quando comprovado a inviabilidade técnica da adoção de 

medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem 

suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento 

ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou 

 X   
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Check List 
 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

emergencial, há a adoção de medidas de caráter administrativo 

e/ou utilização de equipamento de proteção individual – EPI 

(nesta hierarquia)?  

NR 17 – Ergonomia S N P NA 

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, 

aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 

trabalho e à própria organização do trabalho? 

  X  

Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, 

o posto de trabalho foi planejado ou adaptado para esta posição? 
 X   

Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, 

as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis tem altura e 

características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo 

de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de 

trabalho e com a altura do assento? 

 X   

tem a área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 

trabalhador? 
  X  

tem características dimensionais que possibilitem 

posicionamento e movimentação adequados dos segmentos 

corporais? 

X    

Os assentos utilizados nos postos de trabalho tem altura 

ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função 

exercida? 

X    

tem características de pouca ou nenhuma conformação na base 

do assento? 
  X  

tem borda frontal arredondada? X    
tem encosto com forma levemente adaptada ao corpo para 

proteção da região lombar? 
X    

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de 

pé, são colocados assentos para descanso em locais em que 

possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as 

pausas? 

X    

Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 

dados com terminais de vídeo proporcionam condições de 

mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do 

equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra 

reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao 

trabalhador?  

X    

os teclados são independentes e proporcionam mobilidade, 

permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a 

serem executadas? 

X    
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Check List 
 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

a tela, o teclado e o suporte para documentos estão colocados 

de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-

documento sejam aproximadamente iguais? 

X    

os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 

dados são posicionados em superfícies de trabalho com altura 

ajustável? 

 X   

Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que 

exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: 

salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 

desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são 

proporcionados condições de conforto de níveis de ruído até 40 

– 50 dB(A)? 

 X   

o índice de temperatura efetiva está entre 20°C e 23°C?   X   
a velocidade do ar ultrapassa o limite de 0,75m/s?  X   
a umidade relativa do se mantém superior a 40% ?   X  
a iluminação é uniformemente distribuída e difusa?   X  
NR 23 – Proteção Contra Incêndio S N P NA. 

Há informação quanto à utilização dos equipamentos de 

combate ao incêndio? 
  X  

Há informação quanto aos procedimentos para evacuação dos 

locais de trabalho com segurança? 
  X  

Há informação aos dispositivos de alarme existentes?  X   
Existem saídas em quantidade suficiente para evacuação em 

caso de incêndio ou emergência?  
 X   

As aberturas, saídas e vias de passagem são claramente 

assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando 

a direção da saída? 

 X   

As saídas de emergência estão desimpedidas e destravadas?    X  
A sinalização de emergência está funcionando corretamente, 

com baterias carregadas? 
 X   

Os equipamentos de combate a incêndio estão nos lugares 

adequados de acordo com o projeto de prevenção e combate a 

incêndio?  

 X   

Os extintores com carga de água estão no local adequado?   X   
Existem extintores nos locais adequados, pelo menos a 12 

metros de distância?  
X    

Os extintores estão visíveis e sinalizados?  X    
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Check List 
 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

Os extintores estão desimpedidos?    X  
Os extintores são inspecionados periodicamente?   X   
Os extintores estão em bom estado de conservação?   X   
A empresa que presta serviço com os extintores é certificada no 

Corpo de Bombeiros? 
X    

A empresa que presta serviço com os extintores é certificada no 

INMETRO?  
X    

O sistema hidráulico de combate a incêndio (mangueiras e 

bomba) apresenta algum aspecto que indique vazamento de 

óleo?  

 X   

O sistema hidráulico de combate a incêndio (mangueiras e 

bomba) passa por vistorias periódicas? 
 X   

O sistema elétrico é verificado periodicamente?  X    
O sistema de alarme está funcionando corretamente e passa por 

vistorias periódicas?  
 X   

Existem mais de 2 equipamentos elétricos ligados na mesma 

tomada?  
X    

Os equipamentos elétricos estão em bom estado de 

conservação? 
X    

O sistema elétrico está trabalhando dentro da carga adequada?    X  
Os produtos combustíveis estão colocados em local seguro? X    
Existe equipe treinada para atuar em caso de incêndio?    X  
Ao menos uma parte dos funcionários sabe manusear os 

extintores e hidrantes?  
X    

As saídas pelas escadas estão desimpedidas?     X 
A empresa cumpre as determinações impostas pelo Projeto de 

Instalações Preventivas Contra Incêndio de Edificação? 
  X  

NR 26 - Sinalização de Segurança S N P NA 

São adotadas cores indicar e advertir acerca dos riscos 

existentes? 
  X  

As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os 

equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar 

tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e 

advertir contra riscos, atendem ao disposto nas normas técnicas 

oficiais? 

  X  

É feito a rotulagem preventiva, sendo esta um conjunto de 

elementos com informações escritas, impressas ou gráficas, 
X    



66 
 

Check List 
 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

relativas a um produto químico, que deve ser afixada, impressa 

ou anexada à embalagem que contém o produto? 

A rotulagem preventiva contém a identificação e composição 

do produto químico? 
X    

A rotulagem preventiva contém pictograma(s) de perigo? X    
A rotulagem preventiva contém palavra(s) de advertência? X    
A rotulagem preventiva contém frase(s) de perigo? X    
A rotulagem preventiva contém frase(s) de precaução? X    
A rotulagem preventiva contém frase(s) de precaução? X    
O formato e conteúdo da ficha com dados de segurança do 

produto químico seguem o estabelecido pelo Sistema 

Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas? 

X    

Os trabalhadores tem acesso às fichas com dados de segurança 

dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho? 
X    

Os trabalhadores recebem treinamento para compreender a 

rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do 

produto químico? 

 X   

Os trabalhadores recebem treinamento sobre os perigos, riscos, 

medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para 

atuação em situações de emergência com o produto químico? 

Falta sinalizar aqui S, N, P, NA 

 X   

 

 Para melhor visualização a fim de análise, as respostas “SIM” e “PARCIALMENTE” 

foram sinalizadas de azul, as respostas “NÃO” de vermelho e as “NÃO SE APLICA” de preto. 

No total de 88 ítens, 26 foram “SIM”, 41 “NÃO”, 20 “PARCIALMENTE” e apenas 1 “NÃO 

SE APLICA”. Em termos percentuais, como ilustras o Gráfico 4 abaixo, temos que 29,54% 

foram “SIM”, 46,59% “NÃO”, 22,72% “PARCIALMENTE” e 1,15% “NÃO SE APLICA”. 
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Gráfico 4. Respostas ao Check List 

 

 Para a análise dos laboratórios em relação ao cumprimento das normas relacionadas foi 

estabelecido uma escala de classificação com 5 niveis: Péssimo, Ruim, Regular, Bom e 

Excelente. Para a nota, foi somado as respostas “SIM” e “PARCIALMENTE” e considerado 

que se esse somatório representar até 20% das respostas a classificação sera “Péssimo”, maior 

que 20% até 40% “Ruim”, maior que 40% até 60% “Regular”, maior que 60% ate 80% “Bom” 

e maior que 80%ate 100% “Excelente”. 

Gráfico 5. Classificação do Laboratório 

 

 Neste critério de avaliação, o gráfico 6 a seguir ilustra o percentual de respostas 

considerando a soma das respostas “SIM” e “PARCIALMENTE” de 52,26%. 
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Gráfico 6. Percentual de Respostas do Check List 

 

 Deste modo, como o percentual de respostas “SIM” mais “PARCIALEMENTE” está 

na faixa entre 40% e 60%, a classificação dos laboratórios em questão referente ao cumprimento 

das normas verificadas é de REGULAR. 

 De forma a dar continuidade no trabalho de verificação e melhora das condições em 

relaçao a segurança do trabalho nos laboratórios, a fim de chegar na classificaçõo 

EXCELENTE, propomos que este check list, o qual está incluído no Anexo 2 deste trabalho, 

seja aplicado semestralmente. 

6.3. FORMULÁRIO 

O formulário elaborado se baseiou em perguntas que servem como indicativos para se 

analisar o conhecimento dos usuários dos laboratórios em relação aos riscos que estão expostos 

e às práticas seguras dentro do laboratório. 

O formulário foi aplicado aos alunos, professores e servidores da da UnB/Gama. Foi 

utilizado a plataforma “SURVIO ONLINE”, disponibilizada online pelo endereço 

www.survio.com, para os entrevistados responderem aos questionamentos de forma rápida e 

dinâmica. As questões estão no Anexo 1 em sua totalidade. 

52,26%

46,59%

1,15%

Respostas

S + P N NA
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Figura 10. Plataforma SURVIO ONLINE 

 

O programa SURVIO ONLINE proporciona o acompanhamento das visitas 

demonstrando o total de visitas (147), as respostas prontas e as inacabadas, dando o percentual 

do sucesso geral do questionário (42,18%). Além desse levantamento, o plataforma apresenta 

por meio de gráfico o histórico das visitas, que no caso foi feito no periodo compreendido entre 

24 e 30 de outubro de 2014. Por meio de gráficos pizza é apresentado também o tempo médio 

de realizaçao do formulário. A figura 11 a seguir apresenta a página de monitoramento do 

SURVIO ONLINE. 
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Figura 11. Monitoramento de Visitas 

 

Além desse monitoramento das visitas, o SURVIO disponibiliza por meio de gráficos o 

resultado de cada resposta com diferencial de cores, quantidade de respostas dadas e o 

percentual destas, como demonstrado pela Figura 12 a seguir, relacionado ao uso de EPI. 
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Figura 12. Perguntas Relacionadas ao EPI 

 

 Os Gráficos 7 e 8 abaixo demonstram que a maioria dos usurios são alunos de 

graduação, o que era um resultado esperado devido a proporção evidentemente maior de alunos 

em relação aos professores e servidores. Dos alunos usuários foi visto que destes, os que mais 

usam os laboratórios são os alunos de energia, o que também era um resultado esperado. Mesmo 

que a materia de “Química Experimental” seja do tronco comum a todas as engenharia da 

Unb/gama, a grade curricular do curso de Engenharia de Energia tem mais matérias 

dependentes do uso dos laboratórios, tais como “Petróleo e Gás”, “Biocombustíveis” e “Análise 

Instrumental”. 
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            Gráfico 7. Usuários dos Laboratórios             Gráfico 8. Curso de Graduação 

 

Das perguntas relacionadas ao treinamento quanto a segurança (figura 13), foi obtido 

que a maioria de 75,81% dos usuários nunca tiveram algum treinamento ao iniciar suas práticas 

nos laboratórios. Dos mesmos usuários, 50% não consideram que a disciplina de segurança do 

trabalho dê uma base de treinamento quanto a segurança dentro dos laboratórios, matéria esta 

de caráter obrigatório. 

 

Figura 13. Perguntas Relacionadas ao Treinamento 
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 Diante do questionamento que trata se os laboratórios são preparados com equipamentos 

para os primeiros socorros à vítima de um acidente, foi constatado que apenas 17,74% dos 

entrevistados acham que os laboratórios estão equipados, 11,3% dizem que não e 71,0% não 

sabem essa informação. 

 

Figura 14. Pergunta Relacionada aos Equipamentos de Primeiros Socorros 

 

 O elevado índice de 71,0% dos usuários que não sabem se os laboratórios são ou nao 

equipados para realizar o primeiro atendimento a vítima, juntamente com o que foi visto pelas 

figuras R e T, em que 75,81% dos usuários nunca tiveram algum treinamento ao iniciar suas 

práticas nos laboratórios e 50% não consideram que a disciplina de segurança do trabalho dê 

uma base de treinamento quanto a segurança dentro dos laboratórios, demonstram 

sistematicamente o grau de desinformação e de falta de treinamento com que os usuários, na 

sua maioria alunos, exercem suas atividades laboratoriais.  

 O Gráfico 9 a seguir, reforça essa desinformação e falta de treinamanto quando quase 

metade dos alunos (48%) nao sabem a quem recorrer em caso de uma emergência. 
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Gráfico 9. Porcentagem de Alunos que Sabem a Quem Recorrer em Caso de Emergência. 

Associado à desinformação e ao despreparo (falta de treinamento), os laboratórios 

atendem apenas 52,26% dos itens referentes as NR apresentados no check list. Essa associação 

faz com que, apesar dos laboratórios serem classificados como “REGULAR”, segundo o 

critério estabelecido para a análise do check list, a análise final que temos é que em relação a 

segurança, a FGA está classificada abaixo da categoria de “REGULAR” tendo como 

diagnóstico a classificação de “RUIM” sendo evidente o sentimento de insegurança que norteia 

os alunos. 

 No formulário foi aberto um espaço para sugestão dos usuários quanto a melhora das 

condições de segurança do trabalho na FGA (figura 15). 

 

 Figura 15 - Comentários e Sugestões  

 De todos os formulários respondidos, apenas 1 (um) entrevistado não fez comentário ou 

deixou uma sugestão. Destes, os mais interessantes estão listadas a seguir, são comentarios e 

sugestões que comprovam a situação de falta de informação e treinamento dos alunos. 

 “Poderiam ser disponibilizados cartazes com dicas de segurança do trabalho 

em todos os laboratórios e corredores da FGA, em númeroexpressivo, de 

52%

48%

Porcentagem de alunos que sabem a quem  
recorrer em caso de emergência

sabem não sabem
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forma a intensificar a conscientização e o conhecimento a respeito da 

segurança do trabalho.” 

 “Falta mais orientação quanto aos perigos existentes nos laboratórios.” 

 “Treinamento dos alunos e funcionários; disponibilização de EPIs e EPCs 

regularização dos laboratórios no quesito segurança e prevenção.” 

 “Sinto que seria necessário apresentar as rotas de fuga e instruir melhor em 

relação a questão de primeiros socorros e incêndios. O restante meparece 

corretamente executado.” 

 A FGA não segue o estabelecido na NR 10, NR 12, NR 13, citando apenas as 

mais básicas e todas estas normas pussuem data de 

implementaçãocompulsória já expiradas, sou seja, deviam estar sendo 

aplicadas, ou no mínimo com um plano emergencial de implementação. Os 

funcionáriose alunos não recebem treinamentos antes de realizar suas 

atividades. Nas raras exceções de orientação, estas são superficiais. 

Em análise mais específica, os entrevistados responderam, sem mesmo saber sobre os 

produtos gerados por este trabalho, que os itens, tais como informativos, banners e 

treinamentos, seriam de suma importância e que vêem a necessidade de aprender. A maioria 

dos entrevistados foi do curso de Engenharia de Energia, da UnB, e apresentam maior 

experiência dentro da faculdade por estarem entre o quinto e décimo semestre. Porém todos 

relataram problemas com a segurança dentro dos laboratórios.  

O formulário foi de grande proveito, pois obtivemos informações em que a Universidade 

de Brasília não nos forneceu, como relatos de acidentes que já aconteceram. Além disto, 

podermos analisar o conhecimento e experiência dos alunos no âmbito de segurança pessoal e 

coletiva.  

            Diante dos resultados obtidos no diagnóstico vimos à necessidade de propor alguns 

informativos de fácil acesso e de rápida leitura, visando mitigar e minimizar a situação 

encontrada e assim, possibilitar que usuário adquira um conhecimento preliminar e possa se 

informar dos riscos existentes dentro do laboratório. Para tanto, foram elaborados produtos o 

mapa de risco e banner para cada laborátorio e um manual para orientar quanto aos risco aos 

quais estão expostos, informar os devidos equipamentos de proteção coletiva e individuais, 

como se comportar perante a um acidente, entre outros.  
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            Em termos de continuidade da análise, recomentamos que o formulário apresentado, e 

disponibilizado no Anexo 3 deste trabalho, seja aplicado anualmenta para se avaliar as 

mudanças a mercê da informação sobre a segurança nos laboratórios para os usuários. 

6.4. MAPA DE RISCO 

 Os mapas de risco relacionados aos laboratórios de química experimental e análise 

instrumental foram elaborados seguindo o Quadro 6 que discrimina dos riscos identificados a 

partir da visita aos laboratórios e intrevista aos técnicos, juntamente com o layout do espaço 

físico desenhado no software AutoCad.  

 Foi seguido o esquema de cores estabelecidos pela norma para a identificação do tipo 

de risco (físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico) e a intensidade do risco é 

representada pelo tamanho do circulo (pequeno, médio e grande) como mostra a Figura 16 a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

O mapa de risco do 

laboratório de química 

experimental é apresentado pela Figura 17 abaixo. 

  Figura 14. Legenda de Cores e Intensidade 
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Figura 17. Mapa de Risco do Laboratório de Química Experimental 

Foram identificados 18 riscos neste laboratório os quais foram enumerados segundo a 

legenda do Quadro 8 a seguir. 

Quadro 8. Discriminativos dos Riscos do Laboratório de Química Experimental 

 

 

 De maneira análoga, o mapa de risco do laboratório de análise instrumental é 

apresentado pela Figura 18 a seguir. 
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Figura 18. Mapa de Risco do Laboratório de Análise Instumental 

 Foram identificados 21 riscos neste laboratório os quais foram enumerados segundo a 

legenda do Quadro 9 a seguir. 

Quadro 9. Discriminativo dos Riscos do Laboratório de Análise Instrumental 
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6.5. BANNER 

 Foi feito um banner para cada laboratório contendo o seu mapa de risco, a legenda de 

cores e intesidade, o informativo dos EPI obrigatórios e o quadro discriminando cada risco 

referenciado no mapa por seu respectivo número.  

 O banner do laboratorio de química experimental é ilustrado pela figura 19 e o banner 

do laboratório de análise instrumental pela figura 20 a seguir. 

 

Figura 19. Banner do Laboratório de Química Experimental 
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Figura 20. Banner do Laboratório de Análise Instrumental 

 

6.6. MANUAL DE ORIENTAÇÃO 

 A maioria dos alunos entram na universidade com pouca ou nenhum conhecimento de 

como se proceder em um laboratório. Visto que estes alunos não recebem um treinamento 

adequado para iniciar as práticas laboratoriais e não têm o conhecimento dos riscos que podem 
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estar expostos, foi elaborado um manual de orientação para servir como guia do aluno ao 

ingressar no ambiente em questão.  

 O manual é curto, simplificado, com informações diretas e ilustrado para atrair a atenção 

do aluno e para que seja de fácil intepretação.  Esta ferramenta pode auxiliar os professores ao 

iniciar seus alunos no ambiente de laboratório e também aos técnicos que lidam com a alta 

rotatividade de de tumas. 

 O manual está no Anexo 4 em sua totalidade. 
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7. CONCLUSÃO 

Este trabalho de conlcusão de curso propôs e aplicou uma metodologia de análise dos 

laboratórios de química experimental e de análise instrumental e com ela atingiu seu objeito de 

avaliar os laboratórios da FGA de química experimental e de análise instrumental de 

combustíveis e também o conhecimento dos alunos em relação ao assunto de segurança do 

trabalho nos laboratórios em questão. 

A metodologia seguida se iniciou com a revisão bibliografica do assunto que possibilitou 

o conhecimentos das NR vigêntes o que foi de suma importância para a verificação do 

cumprimento para o diagnóstico do nível de segurança dos laborátorios. Para esse diagnóstico 

foi feita a Análise Preliminar de Riscos (APR), elaborada a partir das ferramentas 5W 2H, 

diagrama de espinha de peixe, Princípio de Pareto e FMEA. 

 Com o método 5W 2H, iniciamos o estudo e traçamos a atividade que desejamos, em 

que direcionou a encontrar o problema existente dentro dos laboratórios, que foi a possível 

causa de acidentes. A partir dessa diretriz, o próximo ponto foi analisar as causas dos possíveis 

acidentes. Assim, utilizamos a metodologia do diagrama de espinha de peixe, em que nos 

mostrou as diretas e possíveis causas dos acidentes. Além disso, adaptamos o método do 

diagrama de espinha de peixe para evidenciar os produtos gerados. Pelo diagrama identificamos 

que a exposição aos riscos levava ao acidente e assim justificou o próximo método escolhido. 

Foi feita a verificação dos riscos existentes, e com o diagrama de Pareto, identificamos os riscos 

mais importantes, sendo eles médios e graves. Ainda com Pareto, iniciamos as escolhas das NR 

para o check list. Após o diagrama de Pareto concluído, o método FMEA foi usado para se ter 

uma conclusão da APR gerando um fluxograma em linha.   

Foi a partir da APR que pôde ser selecionada seis principais NR para a elaboração do 

check list, para a verificação do cumprimento dos intens pertinentes destas. Com a análise do 

check list foi possível classificar os laboratórios, no sentido de dar nota, a partir do critério 

estabelecido em cima das porcentagens atingidas de itens cumpridos na sua totalidade ou 

parcialmente. 

Diante do critério adotado, os laboratórios atingiram a classificação de “Regular” atendendo 

pouco mais de 50% dos itens apontados. Porém, com os resultados insatisfatórios mostrados 

pela aplicação do formulário ao usuários em questões relacionadas ao conhecimento e uso de 

EPI, treinamento, equipação dos laboratórios para se dar os primeiros socorros às vítimas de 
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um acidente e que quase metade dos usuários nao sabem a quem recorrer no caso de uma 

emergência, temos que a classificação de “Regular” obtida pelo critério classificatório do check 

list se mostrou uma análise equivocada da real condição de segurança dos laboratórios.  

 O formulário evidencia o grau de desinformação e de falta de treinamento com que os 

usuários, na sua maioria alunos, exercem suas atividades laboratoriais. Na pergunta aberta do 

questionário, onde os entrevistados deixaram seus comentários e sugestões foi possível 

perceber claramente a insatisfação e o sentimento de insegurança que os norteiam os usuários 

por entratem desprepadados dentro do ambiente de laboratórios, seja pela falta de informação, 

falta de treinamento ou o pelo não cumprimento das normas por parte na FGA.  

 Portanto com a associação dos fatores apresentados que levam a insegurança relata pelos 

usuários, concluímos que os laboratórios da FGA estão classificados abaixo do “Regular”, 

como apontou o critério de análise do check list. Portanto, classificamos como “Ruim” a 

condição de segurança do trabalho nos laboratórios da FGA. 

Algo de muito interessa que o formulário proporcionou foi observar que, mesmo sem 

saber dos produtos deste trabalho, os entrevistados sugeriram bolhetins informativos e 

treinamento ao alunos, o que vai em encontro ao mapa de risco e o banner elaborado para os 

dois laboratórios com informações dos riscos os quais os usuários estão expostos, a intensidade 

destes e os EPI que devem utilizar para maior segurança de suas práticas, e o manual elaborado 

para servir como guia dos alunos, o que, apesar de não se caracterizar como treinamento, é uma 

forma de orientar o aluno. 

De forma a dar continuidade no trabalho de verificação e melhora das condições em 

relação a segurança do trabalho nos laboratórios, a fim de chegar na classificaçõo 

EXCELENTE, propomos que o check list proposto seja aplicado semestralmente e que os itens 

marcados como “NÃO” sejam levados à administração para que se faça cumprir. Sugerimos 

que o formulário seja aplicado anualmente aos usuários para saber se as melhoras estão sendo 

eficazes para o aumento da segurança e para obter sugestões dos usuários para uma melhora 

contínua.   

 Como sugestão para trabalhos futuros, vimos que o método 5W 2H e o diagrama de 

espinha de peixe, proposto na APR, podem ser eliminados pois não acarretarm em grandes 

perdas para a análise. O mais eficaz mesmo foi a análise do Princípio de Pareto, pois acarretou 
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na verificação minuciosa dos riscos apresentados a partir da visita aos laboratórios e das 

entrevistas aos técnicos que estão em contato com o ambiente diariamente. 

A aplicação do formulário teve um caráter muito significativo, pois obtivemos informações 

reais das opiniões dos próprios usuários, e por meio deste, surgiram idéias de produtos do 

trabalho. Assim, por meio das respostas aos questionários, vimos a necessidade de um 

treinamento mais eficaz aos alunos quando ingressam na universidade. Portanto, também como 

sugestão para trabalhos posteriores, é interessante propor um método de treinamento para 

calouros, visto que independente da engenharia escolhida o aluno tem acesso aos laboratório 

em aulas de matérias do troco comum a todas as engenharias oferecidas pela FGA. 

Acreditamos, portanto, que com a continuação deste trabalho, com aplicação periódicas do 

check list e do formulario e atendendo as sugestões dos alunos, como o treinamento, é possível 

melhorar a condição atual de segunça do trabalho nos laboratórios da FGA. 
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9.  ANEXOS 

ANEXO 1 - CAT 
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO 

Formulário (alunos e funcionários) 

 

1. Qual seu nome? 

 

2. Qual a sua idade 

 

3. Sexo 

(   ) Masculino 

 (   ) Feminino 

4. Ocupação 

(   ) Aluno de Graduação 

(   ) Estagiário 

(   ) Funcionário Técnico 

(   ) Professor 

 

5. Qual seu curso na FGA? 

(   ) Eng. De Ennergia 

(   )Eng. Autmotiva 

(   )Eng. De Software 

(   )Eng. Eletrônica 

(   ) Engenharias 

 

6. Qual semestre? 

 

7. Você teve algum treinamento ao entrar nos laboratórios de segurança do trabalho 

assim que entrou na faculdade? (Por exemplo em incêndio, primeiros socorros, etc.) 

 

(   ) Sim 

(   )Não 

 

8. Você considera a disciplina de segurança do trabalho ministrada na FGA, como uma 

disciplina que pode te treinar enquanto a segurança dentro dos laboratórios? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

9. Você recebeu treinamento de segurança em algum momento do curso? 

(   ) Sim 

(   )Não 
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10. Você tem idéia dos riscos químicos, físicos, ergonômicos ou mecânicos presentes 

dentro do laboratório de química experimental? 

(   ) Sim 

(   )Não 

 

11. Você tem idéia dos riscos químicos, físicos, ergonômicos ou mecânicos presentes 

dentro do laboratório de análise instrumental? 

(   ) Sim 

(   )Não 

 

12. Você considera necessário o estudo das normas de segurança e obter treinamento antes 

de entrar dentro dos laboratórios? 

(   ) Sim 

(   )Não 

 

13. Ao entrar primeira vez dentro do laboratório, se sentiu seguro dentre as informações 

que vc já possuia? 

(   ) Sim 

(   )Não 

(   ) Não Lembro 

 

14. Você já presenciou ou conhece alguém que ja sofreu algum acidente dentro dos 

laboratórios da FGA? Se sim, relate. 

(   ) Sim 

(   )Não 

 

15. Utiliza EPI durante a execução do seu trabalho? 

(   ) Sim 

(   )Não 

 

16. Se sim quais dos EPS abaixo você possui? 

(   ) Jaleco Fechado 

(   ) Óculos de segurança 

(   ) Calçado de segurança 

(   ) Proteção respiratória 

(   ) Luvas 

 

17. Recebeu treinamento quanto à utilização dos EPI? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

18. Você já utilizou calçados abertos durante a permanência no laboratório? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

 

19. Você já utilizou bermudas, shorts, saias ou semelhantes na execução de suas tarefas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

20. Você planeja seus experimentos antes de executa-los? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

21. Há procedimentos fixados para as atividades que realiza? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

22. Você conhece as rotas de fuga do seu ambiente de trabalho? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

23. Em caso de emergência, você sabe o que fazer ou a quem recorrer? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

24. Em caso de princípio de incêndio, você sabe utilizar corretamente um extintor? 

(   ) Sim, já tive treinamento 

(   ) Não, nunca usei 

 

25. Você sabe onde fica o quadro elétrico dos laboratórios? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

26. Em caso de acidente com lesões, o laboratório está equipado para realizar o primeiro 

atendimento à vítima? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não Sei 

 

 

27. Que comentários/sugestões você gostaria de fazer com vistas a melhorar as condições 

de segurança do trabalho no interior da FGA? 
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ANEXO 3 - Check List 

S – Sim; N – Não; P – Parcialmente; NA – Não se Aplica 

NR 1 – Disposições Gerais  

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

cumpri e faz cumprir as disposições legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho? 

    

elabora ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, 

dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou 

meios eletrônicos? 

    

informa aos trabalhadores/alunos os riscos profissionais que 

possam originar-se nos locais de trabalho? 

    

informa aos trabalhadores/alunos os meios para prevenir e 

limitar tais riscos e as medidas adotadas pela universidade? 

    

informa aos trabalhadores/alunos os resultados das avaliações 

ambientais realizadas nos locais de trabalho? 

    

determina procedimentos que devem ser adotados em caso de 

acidente ou doença relacionada ao trabalho? 

    

NR 6 – Equipamento de proteção individual – EPI 

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

fornece aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, 

em perfeito estado de conservação e funcionamento? 

    

exigi o uso do EPI?     

fornece ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho? 

    

orienta e treina o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 

conservação do EPI? 

    

substitui imediatamente, quando o EPI é danificado ou 

extraviado? 

    

NR 9 - Programa De Prevenção De Riscos Ambientais 

A Universidade de Brasília: 

S N P NA 

tem um Programa de Prevenção de Riscos – PPRA?     

faz uma antecipação e reconhecimentos dos riscos inerentes as 

atividades que os trabalhadores/alunos desenvolvem? 

    

estabelece prioridades e metas de avaliação e controle?     

faz a avaliação dos riscos e da exposição dos 

trabalhadores/alunos? 

    

implanta medidas de controle e avalia sua eficácia?     

monitora a exposição aos riscos?     

registra e divulga os dados?     

analisa projetos de novas instalações, métodos ou processos de 

trabalho,ou de modificação dos já existentes, visando a 

identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção 

para sua redução ou eliminação? 
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faz o reconhecimento dos riscos ambientais determinando e 

localizando as possíveis fontes geradoras? 

    

Identifica as funções e determina o número de trabalhadores 

expostos? 

    

faz o levantamento de dados e de indicativos de possível 

comprometimento da saúde dos funcionários/alunos decorrente 

do trabalho? 

    

caracteriza as atividades e o tipo da exposição?     

descreve as medidas de controle já existentes?     

adota medidas necessárias suficientes para a eliminação, a 

minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que 

forem verificadas? 

    

desenvolve e implanta medidas de proteção coletiva que 

eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 

prejudiciais à saúde; que previnam a liberação ou disseminação 

desses agentes no ambiente de trabalho; 

que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 

ambiente de trabalho? 

    

faz a implantação de medidas de caráter coletivo acompanhada 

de treinamento dos trabalhadores quanto os procedimentos que 

assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais 

limitações de proteção oferecidas? 

    

Quando comprovado a inviabilidade técnica da adoção de 

medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem 

suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento 

ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou 

emergencial, há a adoção de medidas de caráter administrativo 

e/ou utilização de equipamento de proteção individual – EPI 

(nesta hierarquia)?  

    

NR 17 – Ergonomia S N P NA 

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, 

aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 

trabalho e à própria organização do trabalho? 

    

Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, 

o posto de trabalho foi planejado ou adaptado para esta posição? 

    

Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, 

as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis tem altura e 

características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo 

de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de 

trabalho e com a altura do assento? 

    

tem a área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 

trabalhador? 

    

tem características dimensionais que possibilitem 

posicionamento e movimentação adequados dos segmentos 

corporais? 
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Os assentos utilizados nos postos de trabalho tem altura 

ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função 

exercida? 

    

tem características de pouca ou nenhuma conformação na base 

do assento? 

    

tem borda frontal arredondada?     

tem encosto com forma levemente adaptada ao corpo para 

proteção da região lombar? 

    

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de 

pé, são colocados assentos para descanso em locais em que 

possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as 

pausas? 

    

Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 

dados com terminais de vídeo proporcionam condições de 

mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do 

equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra 

reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao 

trabalhador?  

    

os teclados são independentes e proporcionam mobilidade, 

permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a 

serem executadas? 

    

a tela, o teclado e o suporte para documentos estão colocados 

de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-

documento sejam aproximadamente iguais? 

    

os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 

dados são posicionados em superfícies de trabalho com altura 

ajustável? 

    

Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que 

exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: 

salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 

desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são 

proporcionados condições de conforto de níveis de ruído até 40 

– 50 dB(A)? 

    

o índice de temperatura efetiva está entre 20°C e 23°C?      

a velocidade do ar ultrapassa o limite de 0,75m/s?     

a umidade relativa do se mantém superior a 40% ?     

a iluminação é uniformemente distribuída e difusa?     

NR 23 – Proteção Contra Incêndio S N P NA. 

Há informação quanto à utilização dos equipamentos de 

combate ao incêndio? 

    

Há informação quanto aos procedimentos para evacuação dos 

locais de trabalho com segurança? 

    

Há informação aos dispositivos de alarme existentes?     

Existem saídas em quantidade suficiente para evacuação em 

caso de incêndio ou emergência?  
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As aberturas, saídas e vias de passagem são claramente 

assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando 

a direção da saída? 

    

As saídas de emergência estão desimpedidas e destravadas?      

A sinalização de emergência está funcionando corretamente, 

com baterias carregadas? 

    

Os equipamentos de combate a incêndio estão nos lugares 

adequados de acordo com o projeto de prevenção e combate a 

incêndio?  

    

Os extintores com carga de água estão no local adequado?      

Existem extintores nos locais adequados, pelo menos a 12 

metros de distância?  

    

Os extintores estão visíveis e sinalizados?      

Os extintores estão desimpedidos?      

Os extintores são inspecionados periodicamente?      

Os extintores estão em bom estado de conservação?      

A empresa que presta serviço com os extintores é certificada no 

Corpo de Bombeiros? 

    

A empresa que presta serviço com os extintores é certificada no 

INMETRO?  

    

O sistema hidráulico de combate a incêndio (mangueiras e 

bomba) apresenta algum aspecto que indique vazamento de 

óleo?  

    

O sistema hidráulico de combate a incêndio (mangueiras e 

bomba) passa por vistorias periódicas? 

    

O sistema elétrico é verificado periodicamente?      

O sistema de alarme está funcionando corretamente e passa por 

vistorias periódicas?  

    

Existem mais de 2 equipamentos elétricos ligados na mesma 

tomada?  

    

Os equipamentos elétricos estão em bom estado de 

conservação? 

    

O sistema elétrico está trabalhando dentro da carga adequada?      

Os produtos combustíveis estão colocados em local seguro?     

Existe equipe treinada para atuar em caso de incêndio?      

Ao menos uma parte dos funcionários sabe manusear os 

extintores e hidrantes?  

    

As saídas pelas escadas estão desimpedidas?      

A empresa cumpre as determinações impostas pelo Projeto de 

Instalações Preventivas Contra Incêndio de Edificação? 

    

NR 26 - Sinalização de Segurança S N P NA 

São adotadas cores indicar e advertir acerca dos riscos 

existentes? 

    

As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os 

equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar 

tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e 
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advertir contra riscos, atendem ao disposto nas normas técnicas 

oficiais? 

É feito a rotulagem preventiva, sendo esta um conjunto de 

elementos com informações escritas, impressas ou gráficas, 

relativas a um produto químico, que deve ser afixada, impressa 

ou anexada à embalagem que contém o produto? 

    

A rotulagem preventiva contém a identificação e composição 

do produto químico? 

    

A rotulagem preventiva contém pictograma(s) de perigo?     

A rotulagem preventiva contém palavra(s) de advertência?     

A rotulagem preventiva contém frase(s) de perigo?     

A rotulagem preventiva contém frase(s) de precaução?     

A rotulagem preventiva contém frase(s) de precaução?     

O formato e conteúdo da ficha com dados de segurança do 

produto químico seguem o estabelecido pelo Sistema 

Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas? 

    

Os trabalhadores tem acesso às fichas com dados de segurança 

dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho? 

    

Os trabalhadores recebem treinamento para compreender a 

rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do 

produto químico? 

    

Os trabalhadores recebem treinamento sobre os perigos, riscos, 

medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para 

atuação em situações de emergência com o produto químico? 
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ANEXO 4 – Manual 

 

 

 

 

MANUAL de SEGURANÇA 

Regras Básicas em laboratórios 

AUTORES: 

Flávio Massa Fiameni 

Anne Rute Ribeiro Rocha 
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SEGURANÇA EM LABORATÓRIO 

 

ATENÇÃO, ESTE FORMULÁRIO TEM O PRINCÍPIO DE INFORMAR COMO DE 

SE PROCEDER DENTRO DE UM LABORATÓRIO. 

SEGURANÇA É ALGO SÉRIO E PODE SALVAR SUA VIDA. 

1. De ordem pessoal. 

1.1. ATENÇÃO: 

 

1.2 As brincadeiras/distrações ou conversas paralelas podem causar sérios acidentes, 

quando em hora inoportuna. 

1.3 Devem-se lavar muito bem as mãos antes e após qualquer preparação laboratorial. 

1.4 Só o pessoal autorizado pode entrar nas áreas de trabalho do laboratório e 

devidamente uniformizados. 

2. Protetor Ocular 

2.1. É indispensável o uso de óculos de proteção devidamente apropriado para o 

laboratório. 

2.2 Visitantes, professores e técnicos devem utilizar os óculos de proteção durante suas 

atividades laboratoriais. 
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3. Proteção das mãos 

3.1 É indispensável o uso de luvas devidamente apropriado para suas atividades. 

3.2 Lavar sempre as mãos antes de sair do laboratório e após manuseio de reagentes, 

materiais infecciosos, etc, ou seja, lavar sempre as mãos após a conclusão da atividade. 

 

 

4. Vestuários 

4.1 O usuário deve estar Sempre equipado de avental longo, calça e sapatos fechados 

(PROIBIDO SANDÁLIAS E CHINELOS): 

 

4.2 É proibido utilizar vestuários de proteção fora do laboratório, como exemplo em 

cantinas, corredores, etc. 
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5. Referentes ao Laboratório 

5.1 Antes de entrar no laboratório, localize o QUADRO ELÉTRICO(1), 

HIDRANTES(2) E EXTINTORES(3) mais próximos. 

 

                    1       2       3 

5.2 Localize todas as saídas mais próxima de você, antes de qual quer atividade. 

5.3 Localize a caixa de primeiros socorros. 

5.4 Seu ambiente de trabalho deve estar limpo e seco. 

5.5 Esteja sempre com uma caneta para escrever em suas vidrarias, para rotular suas 

atividades, assim evitará erros e acidentes. 

5.6 Procure sempre solucionar suas dúvidas, antes de começar o trabalho, lendo 

atentamente o roteiro, organizando as vidrarias e produtos químicos a serem utilizados. 

5.7 Evite derramar líquidos mas, se o fizer, limpe imediatamente o local, utilizando-se 

dos cuidados necessários. 

5.8 Para nossa maior segurança não devemos: tocar nos produtos químicos com as mãos; 

não provar qualquer produto químico ou solução; não inalar gases ou vapores desconhecidos, 

se for necessário, nunca o faça diretamente, use sua mão para frente e para trás (“abanar”), a 

pouca distância do recipiente e aspire vagarosamente. 
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5.9 Não abandone peças de vidro aquecidas em qualquer lugar. Quando aquecer 

substâncias ou soluções em tubos de ensaio, dirija-o para o lado em que você e seus colegas 

não possam ser atingidos. 

5.10 Os materiais de vidro devem ser utilizados com cuidado, pois se rompem facilmente 

e quando isso acontecer deve ser trocados imediatamente. Use sempre um pedaço de pano 

protegendo a mão quando estiver cortando vidro ou introduzindo-o em orifícios. Antes de 

inserir tubos de vidros (termômetros, etc.) em tubos de borracha ou rolhas, lubrifique-os. 

5.11 Nunca utilize a boca para abrir algum frasco, ou fazer alguma mistura indesejada. 

5.12 Evite apoiar na bancada, pois nela estará suas reações. 

5.13 Quando houver sobras nunca retorne ao frasco de origem. 

5.14. Fique atento às operações onde for necessário realizar aquecimento. 

5.15 As válvulas dos cilindros devem ser abertas lentamente com as mãos ou usando 

chaves apropriadas. Nunca force as válvulas, com martelos ou outras ferramentas, nem as deixe 

sobre pressão quando o cilindro não estiver sendo usado. 

5.16 Ao se ausentar de sua bancada ou deixar reações em andamento à noite ou durante 

o fim de semana deixe uma ficha visível e próximo ao experimento constando informações 

sobre a reação em andamento, nome do responsável e de seu superior imediato, com endereço 

e telefone para contato, além de informações de como proceder em caso de acidente, falta 

d’água ou eletricidade. 

5.17 Não deve-se acumular materiais sobre bancadas e pias. Todo material que não 

estiver em uso deve ser guardado limpo, em lugar apropriado. 
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6. Acessórios de segurança e emergência 

Busque encontrar esses Itens em seus laboratórios e identificar como funcionam: 

a) capelas - adequadas e instaladas fora da rota de evacuação. 

 

b) chuveiros de emergência - instalado em local de fácil acesso e utilização. 

 

c) lavador de olhos - deve funcionar junto aos chuveiros com jato de ar. 
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EMERGÊNCIAS: 

TELEFONES IMPORTANTES: 

ORGANIZAÇÃO NÚMERO 

Bombeiro 193 

Policia militar 190 

Serviço publico de remoção de 

doentes 

192 

Número do Socorro 112 

6.1 Qualquer acidente deve ser comunicado ao professor. 

6.2 Cortes ou ferimentos mesmo leves, devem ser desinfetados e cobertos. 

6.3 Queimaduras com fogo ou material quente, devem ser tratadas com pomada de 

PICRATO DE BUNTENSIN ou com solução de ÁCIDO PÍCRICO 1 %. 

6.4 Queimaduras com ácidos diluídos devem ser lavadas com muita água e solução de 

bicarbonato de sódio. 

6.5 Queimaduras com ácidos concentrados, deve-se SECAR o local atingido, lavar 

com bastante ÁGUA e neutralizar com BICARBONATO DE SÓDIO. 

6.6 Queimaduras com bases, devem ser lavadas com muita água e solução de ácido 

acético ou bórico a 2 %. 

6.7 Substâncias estranhas nos olhos: lavar os olhos com bastante água (de preferência 

no lava-olhos), ou soro fisiológico e depois com água boricada ou ácido bórico a 

2%. 
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Primeiro socorros  

 

7. Procedimento em caso de incêndios 

1. Incêndio - CLASSE A: Material de fácil combustão e que deixa resíduo como: 

tecidos, madeiras, papéis, fibras. Combater utilizando água e espuma. Quando o fogo 

está no início utilize pó químico seco ou gás carbônico 

2. Incêndio - CLASSE B: Produtos que queimam somente na superfície como: vernizes 

e solventes. Combater com abafamento, pó químico, gás carbônico e espuma. 

3. Incêndio - CLASSE C: Equipamentos elétricos energizadores. Combater com gás 

carbônico, pó químico. Quando cortar a energia combater como a Classe A e B 

4. Incêndio - CLASSE D: Produtos como magnésio, zircônio, titânio. Combater com 

abafamento com limalha de ferro fundido ou areia. 

8. Riscos com equipamentos 

1. Não use nenhum equipamento em que não tenha sido treinado ou autorizado à utilizar. 

2. Observe sempre a voltagem do equipamento à ser utilizado. 
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9. Armazenamento 

9.1 Deve-se manter um inventário atualizado dos produtos químicos estocados 

(almoxarifado). Sempre verifique o prazo de validade. Nunca guarde produtos não 

identificados. 

 Alunos (estagiários, pós-graduandos, outros) devem consultar o técnico responsável 

pelo laboratório para obter informações sobre a estocagem de reagentes e soluções. 

9.2 O local deve ser amplo, ventilado, com exaustão, duas portas de saídas, instalações 

elétricas a prova de explosões e com prateleiras seguras. 

9.3 Evite armazenar reagentes em lugares altos e de difícil acesso. 

9.4 Não estoque líquidos voláteis em locais que recebem luz. 

9.5 Deve-se estocar os produtos em família e distantes cerca de 0,5-1,0 metro. 

9.6 Éteres, parafinas e olefinas formam peróxidos quando expostos ao ar. Não os estoque 

por tempo demasiado e manipule-os com cuidado. 

9.7 Ao utilizar cilindros de gases, transporte-os em carrinhos apropriados. Durante o seu 

uso ou estocagem mantenha-os presos à bancada ou parede. Cilindros com as 

válvulas emperradas ou defeituosos devem ser devolvidos ao fornecedor. 

9.8 Nunca armazene vidrarias juntamente com reagentes. 

10. Descarte 

10.1Vidros quebrados devem ser descartados em recipientes apropriados 

10.2Os resíduos de solventes devem ser colocados em frascos apropriados para descarte, 

devidamente rotulados. Escute a orientação do seu técnico para o que fazer com 

estes solventes. 

10.3Evite misturar os solventes.  

10.4Os resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados antes do descarte. 

10.5Para o descarte de metais pesados, metais alcalinos e de outros resíduos, consulte 

antecipadamente uma bibliografia adequada. 
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11. Limpeza de vidraria. 

Recomenda-se o uso de KOH alcoólico, para a limpeza de vidraria (solução 5% de KOH em 

álcool). Deixar a vidraria de molho por 10 minutos. Lavar varias vezes com água destilada e 

por fim enxaguar com solução de HCl 0,01 M. 

 

 

 

 

“É DE 

RESPONSABILIDADE DE 

CADA UM ZELAR PELA 

PRÓPRIA SEGURANÇA, 

ASSIM COMO PELA 

SEGURANÇA DOS 

COLEGAS E DE TODAS 

AS PESSOAS COM AS 

QUAIS POSSA ENTRAR 

EM CONTATO” 

 



108 
 

“TODO FUNCIONÁRIO 

RESPONSÁVEL PELO 

TRABALHO TEM O 

DEVER DE CONHECER E 

COMPREENDER O RISCO 

QUE PODE ESTAR 

ENVOLVIDO NAS 

OPERAÇÕES QUE 

REALIZA” 
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“LABORATÓRIOS SÃO 

CONSIDERADOS 

ESPAÇOS CONFINADOS, 

OU SEJA, DEVE SE 

SEMPRE ESTAR 

PRESENTE DUAS 

PESSOAS AO SE 

REALIZAR ALGUMA 

ATIVIDADE, POIS EM 

CASO DE ACIDENTE, HÁ 

AJUDA RÁPIDA” 
 

 

 

 

 

 


