
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCOLA DE QUÍMICA 

Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e 

Bioquímicos 
 

ROBERTA GIOVANINI BUSNARDO 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SISTEMÁTICA DA BIOSSEGURANÇA NO ÂMBITO 

ACADÊMICO NACIONAL E ESTUDO DE CASO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro – RJ/Brasil 

2015



ii 
 

 
 

Roberta Giovanini Busnardo 

 

 

 

 

Análise Sistemática da Biossegurança no Âmbito Acadêmico Nacional e Estudo de 

Caso na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e 

Bioquímicos, Escola de Química, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Doutor em 

Ciências. 

 

 

 

 

 

Orientadores: 

 

Profa. Andrea Medeiros Salgado, D. Sc. 

Profa. Maria Antonieta Peixoto Gimenes Couto, D. Sc. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro – RJ/Brasil 

Outubro de 2015 



iii 
 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Roberta Giovanini Busnardo 

 

Análise Sistemática da Biossegurança no Âmbito Acadêmico Nacional e Estudo de 

Caso na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de 

Processos Químicos e Bioquímicos, Escola de Química, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Doutor em Ciências. 

Aprovada por:  

___________________________________________________ 

Profa. Andrea Medeiros Salgado, D. Sc. – Orientador 

 

___________________________________________________ 

                                      Profa. Maria Antonieta Peixoto Gimenes Couto, D. Sc. – Orientador 

 

___________________________________________________ 

            Andréa Camardella de Lima Rizzo, D. Sc. – CETEM/MCT 

   

___________________________________________________ 

                          Prof. Carlos André Vaz Júnior, D.Sc. – EQ/UFRJ  

 

___________________________________________________ 

Prof. Elcio Ribeiro Borges, D. Sc. – EQ/UFRJ  

           

___________________________________________________ 

Profa. Elen Beatriz Acordi Vasques Pacheco, D. Sc. – IMA/UFRJ  

 

___________________________________________________ 

                               Profa. Helena Keiko Toma, D. Sc. – FF/UFRJ 

 

Rio de Janeiro – RJ/Brasil 

Outubro de 2015 



v 
 

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho às pessoas que o tornaram possível:  

Meus pais Roberto e Lúcia, minha irmã Natalia e meu cunhado Marcus. 

 



vi 
 

 
 

AGRADECIMENTO 

 

É uma tarefa muito difícil resumir em uma página todos os agradecimentos 

que esta tese merece, mas tentarei ser breve, não sendo injusta nem esquecendo 

quem foi não só importante, mas fundamental, nesta e em outras jornadas. 

Em 2004 eu realizei um sonho: passar no vestibular da UFRJ. Mas Deus é tão 

maravilhoso que permitiu que eu chegasse muito mais longe, aonde jamais imaginei. 

Por isso, como não poderia deixar de ser, começo agradecendo a Ele, Deus, por sua 

infinita bondade, por ter me dado força, garra, fé e determinação para jamais 

desistir, mesmo quando eu duvidei da minha capacidade.  

Aos meus amados pais, Roberto e Lúcia e a minha irmã Natalia, que nos deu 

o Leonardo, a luz das nossas vidas, nenhum agradecimento jamais será suficiente. 

A vocês eu devo cada segundo da minha existência. Assim como a minha gratidão, 

meu amor é infinito. Sem vocês nada faria sentido, nem mesmo as vitórias. 

Ao Marcus, o irmão que a vida e a minha irmã me deram. Sua ajuda foi 

fundamental e sem ela este trabalho ficaria incompleto. Muito obrigada pela 

paciência, pelo apoio e por toda ajuda. 

Aos meus padrinhos e avós. Muito obrigada pelo carinho. Mesmo em outro 

plano espiritual sei que meu avô olha por mim. 

A minha amiga Gisele Costa, que esteve ao meu lado durante todo o tempo, 

sempre com uma palavra de incentivo. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. 

Aos amigos Joana Mara, Marcos Dornelas, Nádia Vaez, Caleb Guedes e 

Marcelo Santiago. Agradeço por todos os momentos, todo apoio e ajuda. 

 As minhas orientadoras Andrea Medeiros Salgado e Maria Antonieta, por me 

ensinarem a ser doutora. Espero ter aprendido e não decepcioná-las. 

A UFRJ, minha segunda casa, aonde eu sou muito feliz. 

A Escola de Química, todos os seus docentes e funcionários. 

A Faculdade de Farmácia, porque nunca devemos esquecer as nossas 

origens, e foi lá que tudo começou. 

Ao CNPq, pelo apoio financeiro. 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bem aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire 

conhecimento... Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar 

não se pode comparar a ela.”  

Provérbios 3:13, 15 

 

“O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, é quem faz 

as verdadeiras perguntas”. 

Claude Lévi-Strauss  



viii 
 

 
 

RESUMO 

 

BUSNARDO, Roberta Giovanini.  Análise Sistemática da Biossegurança no Âmbito 

Acadêmico Nacional e Estudo de Caso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

A Biossegurança pode ser entendida como condição de segurança alcançada por 

um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos 

inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio 

ambiente. O objetivo principal deste trabalho é investigar aspectos relacionados à 

Biossegurança, no contexto acadêmico, tanto da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro como de outras Universidades Nacionais e no maior número de laboratórios 

de ensino e pesquisa da Escola de Química (EQ) da UFRJ, na perspectiva de gerar 

ações educativas que ultrapassem a simples transmissão de informações. 

Inicialmente, para cumprir com os objetivos, realizou-se uma busca em meio 

eletrônico, onde foram pesquisados grupos de pesquisa, disciplinas oferecidas em 

cursos de graduação, dissertações, trabalhos relacionados ao tema nos últimos 

anos, assim como artigos científicos. Concluiu-se que há um grande número de 

pesquisadores, porém a quantidade de publicações ainda é baixa. Na graduação e 

pós-graduação o tema é pouco recorrente, já que são poucas as disciplinas 

ofertadas, e o número de trabalhos de pós-graduação é escasso. Em um segundo 

momento foi uma realizada pesquisa de campo, por meio das visitas a laboratórios 

da EQ, em que condições de Biossegurança foram avaliadas. Também foi feita uma 

avaliação qualitativa e quantitativa de acidentes e doenças ocupacionais que 

culminaram com o afastamento da Escola de Química. Foi visto que nenhum dos 

laboratórios respeita integralmente as normas de Biossegurança, porém na maior 

parte dos casos as mudanças necessárias são simples e dependem apenas da 

iniciativa de seus responsáveis e usuários. Concluiu-se também que há um número 

pequeno notificações de afastamentos de servidores nos últimos 20 anos em 

relação ao quantitativo existente.  

 

Palavras-chave: Biossegurança, riscos ambientais, universidades 
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ABSTRACT 

 

BUSNARDO, Roberta Giovanini. Systematic Analysis of the National Biosafety in 

Academic Scope and Case Study in Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 2015. Thesis (Doctor in Science) – Escola de Química, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2015. 

 

Biosafety can be understood as a condition of security achieved by a set of actions 

designed to prevent, control, reduce or eliminate risks inherent in activities that can 

compromising human health, animals and the environment. The main objective of 

this work is to investigate aspects of Biosafety, in the academic context, both of the 

Federal University of Rio de Janeiro and other national universities and the largest 

number of teaching and research laboratories of the Escola de Química (EQ) of the 

UFRJ, in order to generate educational actions that go beyond the mere transmission 

of information. Initially, in order to fulfill the goals, there was a search in electronic 

media, where they were surveyed research groups, subjects offered in courses of 

graduation, dissertations, papers related to the topic in recent years, as well as 

scientific articles. It was concluded that there are a large number of researchers, 

however the amount of publications is still low. In undergraduate and graduate the 

theme is little applicant, since there are few subjects offered, and the number of 

graduate jobs are scarce. In a second moment was a carried out field research, by 

means of visits to the laboratories of EQ in which Biosafety conditions were 

evaluated. Also took a qualitative and quantitative evaluation of accidents and 

occupational diseases which culminated with the expulsion from Escola de Química. 

It has been seen that none of the laboratories fully respects the standards of 

Biosafety, but in most cases the changes required are simple and depend only on the 

initiative of its managers and users. It was concluded that a small number of 

clearances notifications of servers over the last 20 years in relation to the existing 

quantitative. 

 

Key words: Biosafety, environmental hazards, universities 
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CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 
1.1 Introdução: 

 
A intensificação do uso da Biotecnologia fez com que surgisse a 

preocupação com normas, protocolos e procedimentos de Biossegurança, cada 

vez mais presente no trabalho diário, nas mais diversas áreas.  
De acordo com a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Biossegurança é (ANVISA, 2015): 

“Condição de segurança alcançada por um conjunto de ações 

destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio 

ambiente”. 

Já a Biosseguridade é definida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

como (MMA, 2015): 

"O estabelecimento de um nível de segurança dos seres vivos por 

intermédio da diminuição do risco de ocorrência de qualquer ameaça a uma 

determinada população. A Biosseguridade inclui tanto os riscos biológicos 

como também questões relacionadas à saúde pública ou ainda à segurança 

nacional. Um programa de Biosseguridade é composto por um conjunto de 

princípios, normas, medidas e procedimentos de cuidados com a saúde e o 

bem estar de uma população, o que inclui, naturalmente, o meio ambiente". 

Os fundamentos básicos da Biossegurança são estudar, entender e 

tomar medidas para prevenir os efeitos adversos da biotecnologia moderna, e 

estão relacionados com os aspectos negativos dos agentes químicos, físicos, 

biológicos, ergonômicos e psicossociais, em ambientes ocupacionais do campo 

da saúde e laboratorial em geral (COSTA e COSTA, 2006). Além disso, podem 

ser considerados como fundamentos o gerenciamento de riscos, gestão de 

riscos e a implantação de um sistema de gerenciamento de risco. 

São vários os locais onde as condições de Biossegurança devem ser 

legalmente obedecidas. Dentre esses podem ser citados: biotérios, áreas de 

saúde, locais de trabalho de tatuadores, de manipulação de resíduos 

biológicos, consultórios odontológicos, laboratórios clínicos, laboratórios de 
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ensino, pesquisa e industriais que envolvam uso de agentes biológicos (RIZZO, 

2009). 

Uma breve análise da história da Biossegurança revela que o seu 

processo de construção e institucionalização está amplamente associado ao 

uso da tecnologia do DNA/RNA recombinante na produção em laboratórios de 

organismos geneticamente modificados (OGM). Em fevereiro de 1975 a 

Conferência de Asilomar, na Califórnia, teve como proposta, conscientizar os 

cientistas e as instituições sobre a adoção de medidas de segurança 

requeridas nos trabalhos dos laboratórios que manipulavam o DNA 

recombinante, onde foi constatado que, “... enquanto não fossem devidamente 

avaliados os riscos em potencial das moléculas de DNA recombinante, e até 

que pudessem ser criados métodos adequados para prevenir sua propagação, 

os cientistas de todo o mundo deviam voluntariamente abandonar alguns 

experimentos”. Segundo os cientistas participantes de Asilomar, “um dos 

maiores riscos biológicos é a falta de conhecimento” (RIZZO, 2009). 
Entre as décadas de 70 e 80 ocorreram formalizações da Biossegurança 

que incluíam: (RIZZO, 2009). 

 

 Criação de responsabilidades legais voltadas para as instituições; 
 Construção de políticas institucionais que primam pela segurança 

dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho, enfatizando 

também a integridade e a qualidade ambiental, através da 

observância de normas; 
 Reafirmação da Biossegurança como reguladora de práticas 

preventivas para o trabalho em contenção de risco em 

laboratórios que trabalhavam com agentes patogênicos para o 

homem (Organização Mundial de Saúde - OMS); 
 Incorporação pela OMS da definição de Biossegurança aos 

chamados riscos periféricos presentes em ambientes laboratoriais 

que trabalham com agentes patogênicos para o homem, 

considerando também os riscos químicos, físicos, radioativos e 

ergonômicos (surgia a tríplice – biossegurança, saúde do 

trabalhador e saúde ambiental). 
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Desta forma, é importante que, nos laboratórios e ambientes de trabalho 

em geral, haja condições mínimas de segurança, visando garantir a saúde de 

seus usuários, sendo necessário o conhecimento das normas e o interesse em 

aplicá-las no cotidiano. 

A elaboração do presente trabalho teve como ponto inicial a Dissertação 

de Mestrado concluída em 2011, intitulada Biossegurança: Abordagem e 

Ensino no Contexto Acadêmico. Neste trabalho foi realizada uma busca na 

rede de Comissão Interna de Biossegurança (CIBio), cursos de graduação em 

que a Biossegurança estava sendo abordada, trabalhos de pós-graduação 

desenvolvidos e foi feita também uma pesquisa de campo nos laboratórios do 

Departamento de Engenharia Bioquímica da Escola de Química (DEB/EQ) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em elaborada uma análise 

crítica das condições de Biossegurança dos mesmos. 

Para o doutorado, foram estabelecidas como metas a investigação de 

aspectos relacionados à Biossegurança, no contexto acadêmico, e no maior 

número possível de laboratórios de ensino e pesquisa da Escola de Química 

(EQ) da UFRJ. Para tanto foi realizada uma busca de grupos de pesquisa e 

pesquisadores, artigos, trabalhos concluídos de pós-graduação e cursos de 

graduação da UFRJ, na área de Biossegurança. Além disso, foi feita também 

uma pesquisa de campo nos laboratórios da EQ e um levantamento dos 

afastamentos de servidores da mesma, nos últimos vinte anos, por acidente ou 

doença ocupacional.  

 
1.2 Produção acadêmica: 

 

O trabalho, tanto no mestrado como no doutorado, gerou a seguinte 

produção acadêmica: 

 

1.2.1 Artigos completos publicados em periódicos 
 

 Busnardo, R. G.; Valladão, M.; Pomeroy, D.; Gimenes, M. A.; 

Salgado,  A. M. Evaluación de la importancia de la inclusión de 

practica de biosseguridad en el plan de estudios del curso 
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pregrado y posgrado de la UFRJ y de otras Universidad 

Brasilenas. AvancesenCiencias e Ingenieria, v. 4, p. 91-98, 2013. 

 

1.2.2 Capítulos de livro publicado 
 

 Busnardo, R. G.; Valladão, M.; Pomeroy, D.; Gimenes, M. A.; 

Salgado,  A. M. Avaliação da importância da inclusão das práticas 

de biossegurança na grade curricular dos cursos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e em outras Universidades Brasileiras. 

In: Pedro Membiela, Natalia Casado, Maria Isabel Cebreiros. 

(Org.). Retos y perspectivas en la ensenanza de lãs ciencias . e 

Book. 1ed.Vigo-Espanha: Educación Editora, 2013, v. 1, p. 537-

542. 

 

 Busnardo, R. G.; Ramos, M.; Gimenes, M. A.; Salgado, A. M. 

Pesquisa no âmbito da Biossegurança do Departamento de 

Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. In: Pedro Membiela, Natalia Casado , Maria Isabel 

Cebreiros. (Org.). Investigaciones em el Contexto Universitario 

Actual. 1ed.Roma: Educacion Editora, 2014, v. 1, p. 305-310; 

 

 

1.2.3 Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 

 Salgado, A. M.; Valladão, M.; Pomeroy, D.; Busnardo, R. G.; 

Gimenes, M. A. A abordagem e ensino de praticas de 

biossegurança em laboratórios de ensino e pesquisa da Escola de 

Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e em outras 

Universidades Brasileiras. In: 8o. Congresso Internacional de 

Educación Superior, 2012, Havana - Cuba. Anais do 8o. 

Congresso Internacional de Educación Superior. Havana - cuba: 

Ministerio de Educacíon Superior y las Universidades de la 

Republica de Cuba, 2012. v. PED268. p. 01-08; 
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 Busnardo, R. G.; Valladão, M.; Pomeroy, D.; Gimenes, M. A.; 

Salgado,  A. M. Avaliação da importância da inclusão das práticas 

biossegurança na grade curricular dos cursos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e em outras Universidades Brasileiras. 

In: I Simposio International de Ensenanza de lãs Ciencias, 2012, 

Espanha. Anais I Simposio International de Ensenanza de las 

Ciencias. Vigo: Comunicaciones SIEC, 2012. v. 1. p. 1-5.  

 

1.3 Estruturação do trabalho 
 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos e um apêndice. 

Além deste primeiro capítulo introdutório, onde é feita a contextualização 

do tema, no capítulo 2 são explicitados as justificativas e os objetivos.  

O capítulo 3 aborda com mais detalhes a questão da Biossegurança, no 

qual é feita a revisão bibliográfica do tema.  

As metodologias adotadas e os resultados são detalhados nos capítulos 

4 e 5.  

No capítulo 6 são apresentadas as considerações e conclusões finais. 

O capítulo 7 apresenta as referências utilizadas no presente estudo. 

No apêndice constam as cópias dos questionários, mapas de risco 

elaborados e relatório de risco, referentes à pesquisa de campo elaborada na 

presente tese. 
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CAPÍTULO 2: JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 
 
2.1 Justificativas: 

 
Sabe-se que a Biossegurança é fundamental no cenário acadêmico 

atual e que sua implantação ainda requer muitos esforços por parte de 

professores, alunos e técnicos. Ainda há uma carência de estudos nesta 

temática, levando à necessidade de intensificar as investigações na área, a fim 

de demonstrar a importância do tema. 

Em uma escala de nível nacional é relevante que seja realizado um 

levantamento de grupos de pesquisa, artigos científicos e trabalhos de pós- graduação 

existentes, com o intuito de estabelecer um panorama do estudo da 

Biossegurança e as medidas adotadas, visto que trata-se de um assunto 

muitas vezes negligenciado. 

Neste trabalho considera-se que, na Escola de Química da UFRJ, é 

importante que haja uma pesquisa de campo em seus laboratórios, a fim de 

averiguar as condições de Biossegurança em que eles se encontram. Além 

disso, é realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa dos afastamentos de 

servidores, a fim de evidenciar a importância da aplicação das normas de 

Biossegurança.  

É relevante que, a partir da sistematização de informações, surjam 

desdobramentos como a difusão de informações, a conscientização dos 

problemas existentes e levantamento de soluções para reduzi-los, a mudança 

de ações que não se encontram de acordo com as normas de Biossegurança e 

definição das responsabilidades de cada integrante dos laboratórios.  

 
2.2 Objetivos: 
 
2.2.1 Objetivo Geral: 
 

O objetivo geral do presente trabalho é investigar aspectos relacionados 

à Biossegurança, no contexto acadêmico, tanto da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro como de outras Universidades Nacionais, e em laboratórios de 

ensino e pesquisa da Escola de Química da UFRJ. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 
  

 Para atingir o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Mapear os grupos de pesquisa e de pesquisadores na área de 

Biossegurança no Brasil; 

 Buscar trabalhos de conclusão de pós-graduação na área de 

Biossegurança. 

 Avaliar a abordagem da Biossegurança nos cursos de graduação da 

UFRJ correlatos às áreas química, biológica, de saúde e biotecnológica;  

 Avaliar laboratórios da Escola de Química em relação à Biossegurança; 

 Realizar um levantamento da ocorrência de acidentes e doenças 

ocupacionais que culminaram com o afastamento de servidores da 

Escola de Química. 

 Gerar subsídios que fomentem ações institucionais visando à 

implantação de sistemas de Biossegurança na Escola de Química. 
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CAPÍTULO 3: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Aspectos Gerais da Biossegurança 
 

 Laboratórios, em especial de ensino e pesquisa, se diferenciam de 

laboratórios profissionais em função da grande rotatividade de pessoas e das 

várias atividades que ali são desenvolvidas, o que inclui a manipulação de 

diversos reagentes e produtos químicos, como solventes orgânicos, tóxicos, 

abrasivos, irritantes, inflamáveis, voláteis e cáusticos, manipulação de 

microrganismos e equipamentos com alto risco (HIRATA, 2002). Por este 

motivo é essencial que estes laboratórios sejam gerenciados adequadamente e 

que alguns cuidados sejam tomados pelos usuários.  

Neste contexto, a Biossegurança vem sendo abordada de forma mais 

ampla, onde, neste caso, estará diretamente relacionada ao controle e à 

minimização de riscos advindos da prática de diferentes metodologias e 

técnicas. 

 O trabalho laboratorial exercido, por qualquer pessoa, de forma 

adequada e bem planejada, previne a exposição indevida aos agentes 

causadores de riscos a saúde e evita acidentes. Estes procedimentos são 

denominados boas práticas de laboratório (BPL) (HIRATA e MANCINI FILHO, 

2014). 

 As práticas de Biossegurança se baseiam na necessidade de proteção 

ao operador, seus auxiliares e à comunidade local contra riscos que possam 

comprometer a saúde, assim como proteger o local de trabalho, os 

instrumentos de manipulação e o meio ambiente (HIRATA e MANCINI FILHO, 

2014). 

No Brasil, só houve uma estruturação da Biossegurança como área 

específica nas décadas de 1970 e 1980. Porém, desde o século XIX, com a 

instituição das escolas médicas e da ciência experimental, procura-se elaborar 

noções sobre os benefícios e riscos inerentes à realização do trabalho 

científico, em especial nos ambientes laboratoriais (ALMEIDA e 

ALBUQUERQUE, 2000). A Biossegurança foi oficialmente reconhecida em 

1981, quando o país participou de um programa internacional de treinamento 
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em Biossegurança oferecido pela Organização Mundial de Saúde, com objetivo 

de difundir esta ciência na América Latina (CARDOSO, 2005). 

Impulsionado por este fato, em 1986 a Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) ofereceu o primeiro curso de Biossegurança no setor saúde, 

realizado no Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde (INCQS) 

com participação de profissionais do Brasil e da América Latina (CARDOSO, 

2005). 

Sob a influência das discussões e iniciativas internacionais, no final da 

década de 80 começou-se a discutir no Brasil a regulamentação da tecnologia 

recombinante. Estabeleceu-se os limites legais pela instalação de uma 

instância regulatória composta de representantes da comunidade científica, 

consumidores e trabalhadores, a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) (PEREIRA, 2009).  

Nos itens posteriores a Biossegurança será detalhada e os seus 

principais aspectos discutidos, dentre eles: a definição de risco, acidente no 

laboratório e acidente de trabalho, aspectos relacionados a laboratórios de 

ensino e pesquisa, medidas de controle e proteção, organização do laboratório, 

programa de segurança, avaliação e representação dos riscos ambientais, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, descarte de resíduos e 

interfaces legais da Biossegurança. 

 
3.2 Risco, Avaliação de Risco, Acidente no Laboratório e 

Acidente de Trabalho 
 

 É importante que haja um entendimento da diferença entre os termos 

risco, avaliação de risco, acidente de laboratório e acidente de trabalho, que, 

muitas vezes, podem ser confundidos e são de vital importância na 

Biossegurança. 

Risco é a chance de lesão, dano ou perda, é a probabilidade de 

ocorrência de um acidente ou evento adverso, relacionado com a intensidade 

dos danos potenciais ou perdas resultantes dos mesmos (BRASIL, 2004). 

Também pode ser definido como exposição de pessoas a perigos e pode ser 
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dimensionado em função da probabilidade e da gravidade do dano possível 

(MTE, 2010). 

Avaliação de risco é uma ação ou uma série de ações tomadas para 

reconhecer ou identificar e medir o risco ou probabilidade que algum evento 

aconteça devido ao perigo. Na avaliação de risco, a severidade das 

conseqüências é levada em conta (HIRATA e MANCINI FILHO, 2014). 

Acidente é um evento definido ou uma seqüência de eventos fortuitos e 

não planejados, que dão origem a uma conseqüência específica e indesejada, 

em termos de danos humanos, materiais ou ambientais (BRASIL, 2004). 

Acidente de trabalho é a ocorrência, geralmente não planejada, que 

resulta em dano à saúde ou integridade física de trabalhadores ou de 

indivíduos do público (MTE, 2010). 

Segundo a Portaria do Ministério do Trabalho, MT nº 3214, de 08/06/78 

(BRASIL, 1978), que aprova as normas regulamentadoras, os riscos nos 

laboratórios podem ser classificados em físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos (incluindo os psicossociais) e de acidentes (BRASIL, 1978). A 

classificação dos riscos encontra-se na Norma Regulamentadora n09 do Ministério 

do Trabalho e Emprego (NR-9) (BRASIL, 2014). 

Esta classificação está relacionada ao agente causador do risco, que é 

qualquer componente de natureza física, química, biológica que possa 

comprometer a saúde do homem, dos animais, do ambiente ou a qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos. Oda e Ávila (1998) relacionam o conceito de risco a 

esses fatores. 

O quadro 3.1 apresenta exemplos dos riscos citados. Cada um é 

representado por uma cor, como será detalhado na seção 3.7. 
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Quadro 3.1 Classificação dos riscos 

Fonte: HIRATA e MANCINI FILHO, 2014 

 

Os agentes de risco biológico podem ser distribuídos em quatro classes 

de risco, de 1 a 4, por ordem crescente de risco, em função de sua 

patogenicidade e outras características. Assim, o grau de risco de um 

organismo também será influenciado por outros fatores, definidos como 

(BRASIL, 2010): 

  Virulência: é a capacidade que um agente biológico tem de causar 

doença, medida pela mortalidade que ele produz e/ou por seu poder de 

invadir tecidos do hospedeiro. Podemos mensurá-la por meio dos 

coeficientes de letalidade e de gravidade; 

 Formas de transmissão: é o caminho percorrido pelo agente biológico da 

fonte de exposição até o hospedeiro. O conhecimento do modo de 
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transmissão é fundamental para aplicar medidas que evitem a sua 

disseminação; 

 Estabilidade: é a capacidade de o agente sobreviver no meio ambiente; 

 Concentração e volume: é o número de agentes biológicos patogênicos 

por unidade de volume. Assim, é comum afirmar que, quanto maior a 

sua concentração, maior o seu risco. Além da concentração o volume 

também é responsável pelo aumento do risco; 

 Origem do agente biológico: está associada à origem do hospedeiro do 

agente biológico e também à sua localização demográfica (áreas 

endêmicas); 

 Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes: algo capaz de prevenir 

ou atenuar determinada doença, desde ações inespecíficas, como ações 

educativas e de saneamento, até ações específicas, como a utilização 

de vacinas ou medicamentos; 

 Presença de um tratamento eficaz: refere-se à existência de um 

tratamento eficaz capaz de proporcionar cura ou mesmo a contenção do 

agravamento da doença caso ocorra contato com o agente; 

 Dose infectante: refere-se ao número mínimo de agentes patogênicos 

necessários para causar doença; 

 Tipo de ensaio: o tipo de ensaio pode potencializar o risco. Ensaios 

como a amplificação, centrifugação, inoculação em animais e 

sonificações, por exemplo, são responsáveis por aumentar o risco 

biológico; 

 Fatores referentes ao trabalhador: são aqueles fatores pessoais como: 

idade, sexo, fatores genéticos, susceptibilidade individual, estado 

imunológico, exposição prévia, gravidez, consumo de álcool, uso de 

equipamento de proteção individual, qualificação, treinamento e 

experiência. 

O quadro 3.2 mostra as classes de risco em que os agentes de risco 

biológico se enquadram, de acordo com os organismos manipulados que 

afetam o homem, os animais e as plantas. 
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Quadro 3.2 Classes de Risco dos Agentes Biológicos 

Classe de Risco Especificação Exemplo 
Classe de risco 1 
(baixo risco 
individual e para 
a coletividade) 

Inclui os agentes biológicos 
conhecidos por não causarem 
doenças em pessoas ou animais 
adultos sadios.  

Ex: Lactobacillus sp  

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

Inclui 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.  

Ex: Schistosoma 
mansoni  
 

 

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

Inclui 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 moderado se 
disseminados na comunidade e no 
meio ambiente, podendo se 
propagar de pessoa a pessoa.   

Ex: Bacillus 
anthracis  
 
 

 

Classe de risco 4 
(alto risco 
individual e para 
a comunidade) 

Inclui 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 ocasionadas por 
estes. Causam doenças humanas e 
animais de alta gravidade, com alta 
capacidade de disseminação na 
comunidade e no meio ambiente. 
Esta classe inclui principalmente os 
agentes virais.  

Ex: Vírus Ebola 
 
 
 

 

  Fonte: BRASIL, 2010  
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3.3 Biossegurança no laboratório de ensino e pesquisa 
 

A organização das atividades de um laboratório é fundamental para que seja 

garantida a segurança do pesquisador e para a obtenção de resultados precisos e 

de qualidade. A falta de organização no ambiente de trabalho pode gerar situações 

de risco que predispõem ocorrência de acidentes que podem ter resultados 

irreversíveis. 

Em um laboratório é preciso considerar as condições de trabalho e de todos 

os fatores que oferecem risco ao trabalhador, como as instalações, os locais de 

armazenamento, a manipulação de produtos químicos, as bancadas e os 

equipamentos de proteção.  

Segundo Carvalho (1999), todo procedimento laboratorial deve ser planejado 

previamente com a elaboração de um roteiro para execução e orientação para 

descarte dos resíduos gerados. Desta maneira, o trabalho será mais organizado e 

haverá uma garantia maior do uso das práticas de Biossegurança. 

 Hirata e Mancini Filho (2014) definem as práticas de segurança como o 

conjunto de normas e procedimentos de segurança que visam minimizar os 

acidentes e aumentar o nível da consciência dos profissionais que trabalham em 

laboratórios de pesquisa. Os mesmos autores argumentam que o tempo dedicado à 

organização das atividades de laboratório contribui igualmente para prevenir riscos 

químicos, biológicos e acidentes inerentes à manipulação de reagentes e de 

equipamentos. 

Ainda é senso comum que, para que essas medidas sejam efetivamente 

realizadas, todo laboratório deverá ter um responsável, que deverá criar e implantar 

uma rotina de procedimentos em segurança, enfocando os riscos a que estão 

expostos os usuários do laboratório, fiscalizando a sua correta conduta. 

 

3.4 Medidas de Controle e Proteção 
 

Como visto anteriormente, a segurança das atividades laboratoriais envolve 

medidas de controle e proteção contra os riscos ambientais, como proteção coletiva, 

individual, organização do trabalho, higiene e conforto. As medidas de proteção 
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coletiva são de suma importância, pois visam a proteção de todo grupo envolvido no 

trabalho. 

As medidas de proteção individual pelo emprego de equipamentos de 

proteção individual (EPI) são controles possíveis da exposição a agentes ambientais 

que, se adequadamente utilizados, protegem a saúde e integridade física do 

trabalhador. A Norma Regulamentadora n0 6 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(NR6) determina o cumprimento das exigências legais para uso de EPI (BRASIL, 

2015). Assim como os EPI, os equipamentos de proteção coletiva (EPC) também 

são indispensáveis por protegerem de ambiente como um todo. Na seção 3.8 serão 

abordados com mais detalhes os EPI e EPC. 

As medidas de conforto e higiene são indispensáveis em um local de trabalho. 

A Norma Regulamentadora n0 24 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR24) 

define as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho (BRASIL, 1993). 

Estas medidas estabelecem a higiene pessoal, que previne doenças ocupacionais e 

evita a transmissão de doenças contagiosas, e a disponibilidade de banheiros, 

lavatórios, vestiários, armários, bebedouros, refeitórios e áreas de lazer (HIRATA e 

MANCINI FILHO, 2014). 

Todo laboratório deve definir e estabelecer medidas de segurança de acordo 

com o risco que produzam os agentes utilizados. Assim, os laboratórios precisam ter 

um plano escrito de medidas de contingência para fazer frente aos possíveis 

acidentes de laboratório. No caso do uso de microrganismos patogênicos, como 

podem produzir perigos para a comunidade, os serviços locais de saúde pública têm 

que participar da formulação do plano (HIRATA e MANCINI FILHO, 2014). 

A capacitação profissional em segurança é um aspecto importante da 

prevenção de riscos nas atividades de pesquisa e ensino, pois muitos acidentes são 

causados pela falta de experiência e treinamento específico. No caso dos 

laboratórios de ensino, como os alunos, ao contrário dos funcionários, não 

costumam receber treinamento prévio voltado à segurança no laboratório, é 

necessário conscientizá-los a respeito dos riscos existentes, assim como das 

medidas a serem adotadas para garantir a redução destes riscos aos níveis 

mínimos, como: uso de adequados EPI e EPC, procedimentos de manipulação de 

substâncias químicas e biológicas, observações quanto ao comportamento nos 
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laboratórios que possam interferir na atenção durante a realização do trabalho ou 

que não sejam adequadas ao local (HIRATA e MANCINI FILHO, 2014). 

 

3.5 Organização Estrutural e Operacional do laboratório 
 

É de suma importância que haja uma projeção e dimensionamento adequado 

do ambiente de laboratório, de modo a oferecer condições confortáveis e seguras de 

trabalho, visando à minimização de riscos.  

Devem ser oferecidas boas condições de iluminação, ventilação, temperatura, 

umidade e circulação, que permitam a realização do trabalho de forma produtiva e 

confortável. As áreas de maior risco (manuseio de produtos químicos e biológicos) 

devem ser separadas daquelas de menores riscos (área administrativa) (HIRATA e 

MANCINI FILHO, 2014). 

É preciso considerar os padrões de segurança para laboratório na elaboração 

do projeto, como espaço físico, construção resistente ao fogo com isolamento de 

algumas áreas, número e locais de saída de emergência, largura dos corredores, 

alarme de proteção automático contra incêndio, iluminação de segurança, 

abastecimento e drenagem de água. As atividades que serão realizadas no local e 

produtos que serão empregados e o dimensionamento necessário para execução 

das atividades (baseado nas tarefas, número de analistas e fluxo de atividades) 

devem ser considerados, a fim de garantir a segurança do trabalhador (TORREIRA, 

1999; CRANE e RICHMOND, 2000). 

 É ainda importante o estudo das vias de acesso, considerando o transporte 

de materiais, reagentes, equipamentos ou amostras e o deslocamento de analistas 

entre as diversas áreas do laboratório. O acesso nas áreas de maior risco deve ser 

permitido apenas a pessoas autorizadas, conforme estabelecido no organograma 

funcional do laboratório (SIMAS, 1996). 

Em laboratórios em que há riscos biológicos, é necessário ainda o uso de 

mecanismos de contenção específicos (níveis de contenção física), em função da 

classe de risco biológico, como mostra o quadro 3.3. O Ministério da Saúde define 

os níveis de Biossegurança (NB) como o “nível de contenção necessário para 

permitir o trabalho com agentes e materiais biológicos de forma segura para o 

homem, o animal e o meio ambiente.” (BRASIL, 2010) 
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Nas figuras 3.1 a 3.4 é possível verificar as diferenças entre os quatro tipos de 

laboratórios, ficando clara a ordem crescente de complexidade existente.  

 
Quadro 3.3 Níveis de Contenção Física em Laboratórios em função do Nível de Biossegurança  

Níveis Aplicações 
Nível 1 
(NB1) 

Laboratórios de ensino básico com manipulação de 
microrganismos do tipo risco 1. Exigido bom planejamento 
espacial, funcional e adoção de práticas seguras de laboratório 

Nível 2 
(NB2) 

Trabalho com agentes de risco 2. Maior proteção da equipe do 
laboratório, devido à exposição ocasional inesperada a 
microrganismos pertencentes a um grupo de risco mais 
elevado 

Nível 3 
(NB3) 

Trabalho com agentes de risco 3. Laboratório requer 
construção especializada, com controles restritos. Equipe deve 
ser treinada quanto aos procedimentos de segurança de 
manipulação desses agentes e as áreas serão restritas a 
entrada de pessoal autorizado 

Nível 4 
(NB4) 

E o mais alto nível de contenção. Precisa ser instalado em 
área isolada e funcionalmente independente de outras áreas. 
Requer barreiras de contenção e equipamentos de segurança 
biológica especiais, área de suporte laboratorial e ventilação 
especifica 

   Fonte: HIRATA e MANCINI FILHO, 2014 

 

Na figura 3.1 são observados detalhes de um laboratório NB1. Os dispositivos 

de contenção especiais ou equipamentos, tais como cabines de segurança biológica 

em geral, não são necessários. Devem ser usados jaleco, luva e óculos de proteção. 

Os laboratórios devem ter portas de controle de acesso, uma pia para lavar as mãos 

e outra para lavar os materiais. O local deve ser concebido de modo que possa ser 

facilmente limpo, os espaços entre as bancadas, cabines e equipamentos devem ser 

acessíveis para limpeza. As bancadas devem ser impermeáveis à água e resistentes 

ao calor moderado e aos solventes orgânicos, ácidos, álcalis e produtos químicos 

utilizados para descontaminar a superfície de trabalho e equipamentos.  
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Figura 3.1 Exemplo de laboratório NB1 

Fonte: Pakbiosafety, 2015 

 

Além de todas as medidas adotadas em um laboratório NB1, em um NB2 

(figura 3.2), o acesso ao laboratório deve ser limitado quando o trabalho está sendo 

realizado. Pode haver a necessidade de uma cabine de segurança biológica (CSB), 

de preferência Classe II, que oferece proteção efetiva ao operador, ao produto e ao 

meio ambiente, e os experimentos que podem gerar aerossóis ou respingos devem 

ser conduzidos neste local, as portas devem ser bloqueáveis. As CSB devem ser 

localizadas longe de portas, das janelas que podem ser abertas, em áreas mais 

movimentadas do laboratório ou de outro equipamento potencialmente perturbador, 

de modo que os parâmetros de fluxo de ar das mesmas sejam mantidos. Não há 

requisitos de ventilação específicos, no entanto, o planejamento de novas 

instalações deve considerar sistemas de ventilação mecânica que forneçam um 

fluxo interno de ar sem recirculação de ar fora do laboratório.  
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Figura 3.2 Exemplo de laboratório NB2 

Fonte: Pakbiosafety, 2015 

 
Um laboratório NB3 (Figura 3.3) possui todos os requisitos dos laboratórios 

NB1 e NB2, com a diferença de ter acesso controlado e restrito, através de uma ante 

sala, fluxo de ar direcional, de fora para dentro. Há, ainda, as exigências de que todo 

o trabalho realizado com agentes infecciosos seja feito em uma CSB, do uso de 

equipamento de proteção individual especializado. Todos os resíduos e outros 

materiais devem ser descontaminados ou autoclavados antes de serem retirados do 

laboratório. A mudança completa de roupas pode ser necessária antes de entrar e 

sair do laboratório e equipamentos de proteção respiratória podem ser necessários, 

dependendo do procedimento. 

 
Figura 3.3 Exemplo de laboratório NB3 

Fonte: Pakbiosafety, 2015 
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Um laboratório NB4 (Figura 3.4) exige contenção máxima e deve estar 

localizado em um edifício isolado com sistemas de ventilação e de gestão de 

resíduos especializados. A entrada deve ser limitada e deve ser mantido um registro 

das pessoas que entram e saem do laboratório. Ninguém deve trabalhar sozinho, a 

fim de aumentar a segurança, no caso de acidente. Deve haver um sistema de ar 

controlado, com pressão manométrica negativa e uma autoclave dupla porta. Um 

chuveiro químico é necessário para a descontaminação dos usuários e dos EPI.  

 

  
Figura 3.4 Exemplo de laboratório NB4 

Fonte: Biosafety-level, 2015 

 

Em levantamento realizado em 2011, a Federação Americana de Cientistas 

(FAS, 2011) computou 42 laboratórios NB4, dos quais cinco se encontravam em 

construção, quatro não confirmados se estavam em funcionamento, dois fora de 

operação e um em planejamento. Na figura 3.5 é possível observar a distribuição 

mundial deste tipo de laboratório. De acordo com este levantamento, é visto que 

existe uma concentração maior de laboratórios NB4 na União Européia e nos 

Estados Unidos, sendo dois na cidade de Atlanta, e nenhum na América do Sul. No 

entanto, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o 

Laboratório Nacional Agropecuário de Minas Gerais (Lanagro-MG), localizado na 

cidade de Pedro Leopoldo possui instalações biosseguras que cumprem os 

requisitos NB4 estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 

(MAPA, 2014). 
 



40 
 

 
 

Figura 3.5 Distribuição mundial de laboratórios NB4 

Fonte: FAS, 2011 

 
3.6 Programa de Segurança 
 

 O programa de segurança deve ser elaborado com o intuito de reduzir os 

riscos ambientais e prevenir acidentes. Tal programa irá permitir a avaliação dos 

riscos ambientais, a adequação das condições de trabalho, o estabelecimento de 

práticas seguras de laboratório e o treinamento em situações de emergência, 

atendendo ao cumprimento das normas de segurança vigentes (MENÉNDEZ-

BOTET, 1993; CARVALHO, 1999; GILPIN, 2000). 

Esse programa deve estabelecer os planos de segurança química e biológica, 

relativos à exposição ocupacional a riscos químicos e biológicos, respectivamente. 

Segundo a Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 1990 e 1991), 

cada laboratório deve ter um coordenador de segurança. Este profissional coordena 

os planos, disponibiliza os dispositivos de proteção, elabora e atualiza manuais que 

contém as políticas de procedimento de segurança, mantém os registros de 

treinamento e segurança continuada, além dos registros de exposição a materiais 

perigosos (SEAMONDS e BYRNE, 1996). 
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3.7 Avaliação e Representação dos Riscos Ambientais 
 

A avaliação e a representação dos riscos ambientais podem ser realizadas 

pela elaboração do Mapa de Riscos Ambientais, uma técnica empregada com o 

objetivo de levantar o maior número possível de informações sobre os riscos 

existentes no ambiente de trabalho. Esta técnica foi desenvolvida na Itália em 1960, 

para auxiliar na investigação e controle de riscos ambientais (CAMPOS, 2000). 

Esse mapeamento permite fazer um diagnóstico da situação de segurança e 

saúde do trabalho nas empresas, com a finalidade de estabelecer medidas 

preventivas. As metas específicas do mapa de riscos são (HIRATA e MANCINI 

FILHO, 2014): 

 

 Reunir informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação 

de segurança e saúde no trabalho na empresa; 

 Possibilitar, durante sua elaboração, a troca e a divulgação de informações 

entre os trabalhadores; 

 Estimular sua participação nas atividades de prevenção. 

 

 As principais etapas envolvidas na elaboração do mapa de riscos são 

(HIRATA e MANCINI FILHO, 2014): 

 

 O Conhecimento do processo de trabalho no local analisado, incluindo os 

trabalhadores, o tipo de trabalho (atividades desenvolvidas), o material 

(instrumentos e materiais de trabalho) e o meio ambiente (o ambiente de 

trabalho); 

 A Identificação dos riscos ambientais existentes no local, utilizando uma 

rotina de abordagem e classificação dos riscos. Para cada elemento dos 

grupos de agentes de risco ocupacional devem ser considerados os efeitos e 

danos possíveis a saúde do trabalhador; 

 O Estabelecimento de medidas de controle existentes e sua eficácia, 

medidas preventivas de proteção coletiva, de organização de trabalho, 

proteção individual e de higiene e conforto; 
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 A Identificação dos indicadores de saúde, representados por queixas 

frequentes, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais diagnosticadas e 

faltas ao trabalho; 

 A Verificação dos estudos ambientais já realizados no local, observando 

os agentes já monitorados, métodos empregados para detectar cada agente, 

equipamentos utilizados e as tabelas com as medições feitas, setores e 

pontos em que foram ultrapassados os limites de tolerância e a observação 

ou não das medidas de controle propostas; 

 A Elaboração de um Mapa de risco, sobre a planta baixa do ambiente de 

trabalho, indicando os tipos de risco por meio de círculos. Deve ser feito 

também o relatório de risco identificando a que cada risco sinalizado esta 

associado.  

 

3.7.1 Mapa de Risco 
 

Em uma empresa, a elaboração do mapeamento e a apresentação na forma 

de mapa são atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 

está prevista na NR n0 5 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2011). Os 

dados do mapa de risco devem ser considerados na elaboração do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais.  

 O mapa de risco é baseado na planta baixa ou esboço do local de trabalho. 

Os riscos são caracterizados e apresentados em cada local da planta, mediante o 

uso de círculos, de cores e tamanhos padronizados, que informam o tipo e a 

gravidade do risco em um ambiente definido, conforme mostrado na figura 3.6 

(CAMPOS, 2000; MATTOS e QUEIROZ, 1998). Preferencialmente, durante sua 

elaboração, deve-se contar com a participação de todos os trabalhadores, bem como 

da assessoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT).  



43 
 

 
 

Figura 3.6 Padronização das cores correspondentes a cada tipo de risco 

Fonte: UNESP, 2010 

 

A seguir, como exemplos, são apresentados o Mapa e Relatório de Risco do 

Laboratório de Sensores Biológicos Relatório de Análise de Risco do DEB/EQ (figura 

3.7 e quadro 3.4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Representação do Mapa de Risco do Laboratório de Sensores Biológicos – DEB/EQ 

Fonte: (BUSNARDO, 2011) 
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Quadro 3.4 Relatório de Análise de Risco de um laboratório do DEB/EQ 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 

Temperatura elevada 

Estufa 

Bico de bunsen 

 

Uso obrigatório de 

EPI 

2. Risco Químico Produtos químicos 

em geral 

Uso obrigatório de 

EPI e dos EPC 
3. Risco Biológico 

 
Freezer 

Geladeira 

Estufa 

Uso obrigatório de 

EPI e dos EPC 

4. Risco 
Ergonômico 

Postura de trabalho 

Bancadas e 

banquetas 

Aquisição de bancos 

mais adequados.  

5. Risco de 
Acidentes 

Projeto inadequado 

 

Escada 

Bancadas e 

banquetas 

 

Uso obrigatório de 

EPI 

          Fonte: BUSNARDO, 2011 

 

3.8 Equipamentos de proteção individual e Equipamentos de 
proteção coletiva 
 

Os EPI têm o seu uso regulamentado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

em sua Norma Regulamentadora n06 (NR6). Esta Norma define como Equipamento 

de Proteção Individual “todo aquele 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, saúde e 

integridade física no trabalho” (BRASIL, 1978). 

Os EPC são equipamentos de uso no laboratório que, quando bem 

especificados, para as finalidades a que se destinam, permitem executar operações 

em ótimas condições de salubridade para o trabalhador e demais pessoas no 

laboratório. Estes equipamentos minimizam a exposição dos trabalhadores a riscos, 
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e em caso de acidentes, reduzem suas consequências. Em alguns casos o uso de 

EPC adequados elimina ou reduz a necessidade do uso de um determinado EPI 

(ALMEIDA-MURADIAN, 2000; ISOLAB, 1998; CARDELLA, 1999; CIPA, 2000). 

Os EPI e os EPC são definidos como as barreiras primárias de um 

laboratório, assim como as técnicas de segurança utilizadas. As barreiras 

secundárias são a construção do laboratório, localização e instalações físicas. Estas 

últimas são importantes para proporcionar uma proteção para pessoas dentro e 

principalmente fora do laboratório, bem como para o meio ambiente. Os tipos de 

barreiras secundárias dependerão do risco de transmissão dos agentes específicos 

manipulados no laboratório (PENNA et al, 2010). 

No quadro 3.5 são observados alguns EPI, risco evitado e características de 

proteção. 

 
Quadro 3.5 Equipamentos de proteção individual, risco evitado e características de proteção 

 
       Fonte: Penna et al, 2010 
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Dentre os EPC essenciais em laboratórios, estão os chuveiros de 

emergência, lava-olhos e extintores de incêndio. Além destes, em qualquer 

laboratório, em especial os químicos, as cabines de segurança química ou capelas, 

são EPC indispensáveis. Estas são construídas de forma aerodinâmica e podem ter 

sistema posterior de tratamento de gases. Nas cabines são realizados 

procedimentos em que haja produção de vapores e gases tóxicos, irritantes ou 

corrosivos e na manipulação de substâncias químicas, em reações mais violentas e 

com perigo de projeção. 

Uma capela possui um sistema de exaustão que deve ser periodicamente 

revisado para garantir a velocidade de exaustão adequada (0,5 m/s). O ruído 

promovido pelo sistema de exaustão não deve ultrapassar 70 dB e devem ser bem 

iluminadas. Quando for usada para manuseio de produtos explosivos, seus 

interruptores e equipamentos elétricos devem ser a prova de explosão (HIRATA e 

MANCINI FILHO, 2014). 

Em laboratórios em que atividades usando agentes biológicos são realizadas 

dois EPC são também indispensáveis: a autoclave e a cabine de segurança 

biológica (Penna et al, 2010). 

Além dos equipamentos citados podem também ser considerados EPC: 

microincineradores, caixas ou containers de aço, caixa descartável perfurocortante, 

agitadores e misturadores com anteparo, centrifugas com copos de segurança 

(copos vedados), chuveiro químico para laboratório NB-4, luz ultravioleta, anteparo 

para microscópio de imunofluorescência, anteparo de acrílico para radioisótopos e 

indicadores de esterilidade usados em autoclaves (LIMA e SILVA, 1998). Nas figuras 

3.8 e 3.9 são mostrados alguns EPI e EPC e no quadro 3.6 são listados alguns 

equipamentos de proteção e suas aplicações. 
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Figura 3.8 Exemplos de EPI 

 (a) Avental, (b) Touca, (c) Capacete de segurança, (d) Luva de látex, (e) Bota, (f) Luva de 

vinil, (g) Máscara de proteção, (h) Protetor auricular, (i) Óculos de proteção 

Fonte: Adaptado de FIOCRUZ, 2015 

 

 
 Figura 3.9 Exemplos de EPC 

 (a) Chuveiro de segurança, (b) Lava-olhos, (c) Estufa, (d) Autoclave, (e) CSB, (f) Capela 

            Fonte: Adaptado de FIOCRUZ, 2015 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(e) 

(f) 
(d) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(h) 

(f) 

(g) 
(i) 

(g) (i) 



48 
 

 
 

Quadro 3.6 Tipos de equipamentos de contenção e suas aplicações 

 
    Fonte: Penna et al, 2010 

 
3.9 Normas para descarte de resíduos gerados em laboratório 

 

A Norma Brasileira - NBR 10004 de 2004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) define, classifica e lista os resíduos, dando respaldo técnico a nível 

Federal, Municipal e Estadual.  Segundo esta Norma os resíduos são classificados 

em (ABNT NBR 10004, 2004): 

 Classe I: perigosos; 

 Classe II: Não perigosos; 

 Classe II A: não inertes; 

 Classe II B: Inertes   



49 
 

 
 

3.9.1 Resíduos Químicos 

 
No caso dos resíduos químicos, gases ou vapores devem ser gerados dentro 

de capelas. Para a eliminação de forma correta de liquidos, é necessário ter-se à 

disposição recipiente de tipo e tamanho adequados. Os recipientes coletores devem 

ter alta vedação, serem confeccionados de material estável e em alguns casos 

serem combustíveis (PIMENTA, 2015).  

Deve-se colocar em local ventilado principalmente quando contiverem 

solventes. Deve-se caracterizar os recipientes coletores quanto ao seu conteúdo, 

além de se colocar símbolos de periculosidade, conforme observado na figura 3.10 

(PIMENTA, 2015).  

 

 
Figura 3.10 Símbolos de identificação de periculosidade 

Fonte: UNIGUAÇU, 2015 

 

Para eliminar resíduos de laboratório é necessário inativá-los, podendo ser 

feito da seguinte forma (UNIGUAÇU, 2015): 

 

 Líquidos aquosos: acertar o pH entre 5 e 9, diluir e descartar no esgoto; 

 Líquidos contendo fluoreto: precipitar com cálcio e filtrar. O sólido deve 

ser acumulado e, posteriormente, enviado para aterro sanitário. O 

filtrado pode ser descartado no esgoto; 
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 Líquidos contendo metais pesados: devem ser descartados em 

recipiente próprio que se encontra no laboratório. Requerem estes 

tratamentos especiais devido à alta toxidez. Os principais metais 

pesados são: arsênio, bário, cádmio, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, 

selênio e zinco; 

 Mercúrio metálico deve ser armazenado em recipiente próprio. Em 

caso de derramamento de mercúrio, deve-se providenciar ventilação 

exaustiva na sala, usar máscaras respiratórias, óculos de proteção e 

luvas. Remover o mercúrio fazendo mistura com limalha ou fio de 

cobre. Recolher e colocar num frasco com água para evitar a 

evaporação. Encaminhar para empresas que fazem o processo de 

reciclagem; 

 Solventes orgânicos não-clorados (tipo ésteres, álcoois, aldeídos e 

hidrocarbonetos leves) também devem ser armazenados em 

recipientes apropriados e podem ser destinados para reciclagem em 

empresas que executam este trabalho; 

 Solventes clorados devem ser armazenados em separado, também em 

recipientes especiais, pois, em caso de queima, produzem fosgênio, 

um gás altamente tóxico. 

 

No caso de resíduos sólidos os seguintes tratamentos podem ser adotados 

(UNIGUAÇU, 2015): 

 

 Sólidos de baixa toxidez: devem ser destinados à reciclagem ou aterros 

sanitários; 

 Sólidos não-biodegradáveis tipo plástico: devem destinar-se à 

reciclagem ou incineração; 

 Sólidos considerados perigosos de acordo com a norma NBR 10004 

ABNT (com propriedades como inflamabilidade, corrosividade, 

toxicidade, patogenicidade ou reatividade): devem ser embalados e 

transportados com cuidados especiais a empresas especializadas pelo 

seu transporte. 
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3.9.2. Resíduos Biológicos 
 

As Normas usadas no setor de saúde, que classificam os resíduos em cinco 

grandes grupos, adotadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

são a resolução número 358 de 2005, fundamentada na NBR 10004 da ABNT, e a 

RDC ANVISA nº 306/04. Neste caso os resíduos são classificados conforme 

observado no quadro 3.7. 

 
Quadro 3.7 Classificação dos resíduos no setor de saúde 

Grupo Tipo de resíduo 
A Biológicos 

B Químicos 

C Radioativos 

D Comuns 

E Perfurocortantes 
Fonte: CONAMA, 2005 

 

 Segundo a Resolução número 358 do CONAMA, cabe aos geradores de 

resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal o gerenciamento dos resíduos 

desde a geração até a disposição final. É recomendada a autoclavação ou 

incineração para tratamento de produtos infecciosos antes do descarte. 

 Para o descarte de materiais biológicos infectantes pode-se adotar algum 

sistema de identificação ou separação, incluindo as embalagens dos mesmos, 

como, por exemplo, a descontaminação de pipetas em solução de hipoclorito a 1% 

(HIRATA e MANCINI FILHO, 2014). 

 Para o descarte definitivo todo material deve ser autoclavado primeiramente, 

em sacos próprios, à prova de vazamento e que possam ser identificados no 

momento da eliminação, antes de qualquer limpeza. Após este procedimento o 

material pode ser destinado ao transporte, a fim de chegar ao incinerador ou outro 

tipo de tratamento que seja adequado (HIRATA e MANCINI FILHO, 2014). Qualquer 

resíduo deve ser identificado com o símbolo de risco biológico (figura 3.11). 
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Figura 3.11 Símbolo Risco Biológico 

Fonte: FIOCRUZ, 2015 

 
3.10 Comissões de Biossegurança na UFRJ 

 
É visto que a UFRJ está inserida no contexto da Biossegurança uma vez que 

diversos locais possuem Comissões Internas de Biossegurança (CIBio). A 

importância destas Comissões está no fato de que todo laboratório ou entidade que 

fizer uso de técnicas e métodos de engenharia genética deverá criar uma CIBio e 

indicar para cada projeto específico um pesquisador principal, definido na 

regulamentação como Técnica Principal Responsável (CTNBio, 2015). 

As CIBio são de suma importância para o monitoramento e vigilância dos 

trabalhos de engenharia genética, manipulação, produção e transporte de OGM e 

para fazer cumprir as normas de Biossegurança (CTNBio, 2015). 

Na UFRJ é possível encontrar CIBIo nos seguintes locais (CTNBio, 2015): 

 Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Bioquímica Médica; 

  Instituto de Biologia; 

 Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho; 

 Instituto de Microbiologia Prof. Paulo Góes; 

 Programa de Engenharia Química (PEQ-COPPE); 

 Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (CCS). 

 

A EQ possui uma CIBio, criada pela portaria número 13 de 12 de março de 

2008 (BUFRJ 07, 2008). 
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O CCS da UFRJ é um local em que a Biossegurança é bastante desenvolvida 

dentro da UFRJ, daí a importância de destacar as atividades adotadas neste Centro 

(CCS, 2015).  

A Comissão de Biossegurança do CCS foi nomeada pela portaria número 

012/2007 (BUFRJ 18, 2007) e, mediante a portaria número 2062/2011 foi 

transformada em Coordenação de Biossegurança (BUFRJ 15, 2011). 

Tem como função assessorar as Unidades que compõem o CCS em todas as 

ações e procedimentos que dizem respeito à minimização de riscos, seja nas 

atividades didáticas, de pesquisa, de prestação de serviços e de extensão, assim 

como as atitudes corretas com relação ao descarte dos resíduos gerados nessas 

atividades.  

A Coordenação de Biossegurança também informa sobre as normas de 

Biossegurança e procedimentos para evitar danos à saúde e ao meio ambiente. 

Contribui, ainda, para a transmissão destes conhecimentos a todos os segmentos da 

comunidade do CCS, por meio da formação continuada de pessoal e cuida para que 

as normas de Biossegurança sejam respeitadas por todos. 

Todas as decisões referentes às ações em Biossegurança no CCS são 

discutidas em reuniões da Coordenação de Biossegurança e constam de ata 

aprovada. 

 

3.11 Legislação aplicada à Biossegurança 
 
3.11.1 Normas Regulamentadoras do MTE 

 

Uma das garantias que uma organização possui para o desenvolvimento e o 

gerenciamento de suas atividades de forma consciente e responsável é o trabalho 

em conformidade com a legislação. Espera-se assim a diminuição dos impactos 

ambientais da degradação da natureza, implantando os mecanismos legais de 

proteção. 

No quadro 3.8 são mostradas de forma resumida as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que determinam as 

condições adequadas de saúde e segurança ocupacional no Brasil, algumas já 

apresentadas anteriormente. 
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Quadro 3.8 Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho relacionadas à 

Biossegurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: MTE, 2015 
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3.11.2 Lei de Biossegurança: Aspectos relevantes à Biossegurança em 
Laboratórios e trabalhos com OGM 

 

 A Lei 11.105, de 24 de março de 2005, regulamenta os incisos II, IV e V do § 

10 do art. 225 da Constituição Federal, revoga a Lei n0 8.974, de 5 de janeiro de 

1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os artigos. 5o, 

6o, 7o, 8o, 9o, 100 e 160da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 

providências (BRASIL, 2005). 

 Segundo dispõe o seu artigo 10, a Lei tem o objetivo de estabelecer normas 

de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a 

produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, 

o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio 

ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados, 

tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e 

biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 

observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. 

 Ademais, criou-se a necessidade de participação da CTNBio, por intermédio 

de autorização, para realização das atividades reguladas por essa Lei. 

 No capítulo 2 desta Lei ficou estabelecida a criação do Conselho Nacional de 

Biossegurança (CNBS), órgão de assessoramento superior do Presidente da 

República para a formulação e implantação da Política Nacional de Biossegurança 

(PNB).  

 O capítulo 3 da Lei trata da CTNBio, consolidando suas funções e definição, 

sendo esta: instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, 

para prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, 

atualização e implementação da PNB de OGM e seus derivados, bem como no 

estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos 

referentes a autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de 

OGM e seus derivados nas áreas de biossegurança, biotecnologia e bioética e afins, 

com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à saúde e ao meio ambiente.   

No capítulo 4 fica estabelecido que a fiscalização de um modo geral das 

atividades relacionadas aos OGM caberá aos órgãos e entidades de registro do 

Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 
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Ministério do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 

Presidência da República. 

O capítulo 5 é destinado à obrigatoriedade das CIBio. Toda entidade que 

utilizar técnicas e métodos de engenharia genética deverá criar uma CIBio, além de 

indicar para cada projeto específico um Pesquisador Principal, definido na 

regulamentação como "Técnico Principal Responsável ". As CIBio são componentes 

essenciais para fazer cumprir a regulamentação de Biossegurança. 

No capítulo 6 fica estabelecida a criação do Sistema de Informações em 

Biossegurança (SIB) destinado à gestão das informações decorrentes das atividades 

de análise, autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades 

que envolvam OGM e seus derivados.   

O capítulo 7 trata da responsabilidade civil e administrativa, em que considera 

infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta 

Lei e demais disposições legais pertinentes.  As sanções são compostas de 

advertência, multa, apreensão de OGM e seus derivados, suspensão da venda de 

OGM e seus derivados, embargo da atividade, interdição parcial ou total do 

estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão de registro, licença ou 

autorização, cancelamento de registro, licença ou autorização, perda ou restrição de 

incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo, perda ou suspensão da 

participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito, 

intervenção no estabelecimento e proibição de contratar com a Administração 

Pública, por período de até 5 (cinco) anos. 

O capítulo 8 dispõe sobre crimes e penas. Os crimes podem ser: utilizar 

embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 50 da Lei (sejam embriões 

inviáveis, ou seja, embriões congelados há três anos ou mais, na data da publicação 

da Lei, ou que, já congelados na data da publicação da Lei, depois de completarem 

três anos, contados a partir da data de congelamento), praticar engenharia genética 

em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano, liberar ou descartar 

OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e 

pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, utilizar, comercializar, registrar, 

patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso e produzir, 

armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, 

sem autorização ou  em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e 
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pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. As penas variam de detenção ou 

reclusão e multa, com possibilidade de agravamento. 

Por fim, no capítulo das disposições finais ficou estabelecido que a Lei 

entraria em vigor em 24 de março de 2005.  

Após a análise da Lei, a principal conclusão a seu respeito é que o grande 

foco são os OGM, o que se relaciona com o cultivo de transgênicos. Faz-se 

necessário, assim, a criação de uma lei que abranja de forma mais ampla a 

Biossegurança, que certamente norteia por campos muito mais vastos que o dos 

OGM. 

Devido à questão histórica e do conteúdo da Lei de Biossegurança, existe 

uma dificuldade em dissociá-la da questão dos OGM somente. É preciso que a sua 

amplitude seja difundida.  

Devido à inexistência de um manual amplo de Biossegurança existem 

dificuldades em sistematizar dados e de consolidar suas normas. Cada local ou 

órgão cria o seu manual, o que torna difícil a junção de dados. Seria interessante 

que houvesse um manual de referência amplo, com todas as normas e 

procedimentos a serem adotados. Observa-se como lacuna também o número 

pequeno de material acadêmico disponibilizado. 
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CAPÍTULO 4: BIOSSEGURANÇA NO ÂMBITO ACADÊMICO 
 

 O objetivo deste capítulo é descrever a metodologia aplicada na pesquisa no 

contexto acadêmico, apresentar grupos de pesquisa e pesquisadores na área de 

Biossegurança, um panorama da Biossegurança em cursos de graduação da UFRJ 

em áreas relacionadas aos cursos da Escola de Química da UFRJ, descrever em 

quais áreas de conhecimento se concentram dissertações e teses que abordam o 

tema e realizar um levantamento de artigos na área. 

 Cabe ressaltar que o processo de pesquisa científica é dinâmico e passível de 

mutações. A metodologia empregada neste trabalho possibilitou a agregação de 

informações, norteadas sempre pelos objetivos do estudo.  

 Uma das finalidades deste trabalho consiste em traçar um perfil da 

Biossegurança no contexto acadêmico. A fim de atingir este objetivo, foi realizada 

uma pesquisa em meio eletrônico, em que foi possível encontrar as informações 

buscadas e identificar a situação atual da Biossegurança no contexto pesquisado. 

  

4.1 Metodologia de pesquisa 
 
4.1.1 Grupos de pesquisa e pesquisadores na área de Biossegurança 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa no endereço eletrônico do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - http://www.cnpq.br/) 

com o intuito de verificar quais são os grupos de pesquisa e pesquisadores 

existentes. Para tal foi realizada uma busca na Plataforma Lattes, conforme 

apresentado na figura 4.1. 
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Figura 4.1 Interface da página eletrônica do CNPq 

Fonte: CNPq, 2015 

 

Na Plataforma Lattes foi realizada uma busca de currículo, conforme 

mostrado na figura 4.2. 

Figura 4.2 Interface da página eletrônica da Plataforma Lattes 

Fonte: CNPq, 2015 

 

Após isso foi realizada a busca dos currículos inserindo a palavra 

“biossegurança” no campo “busca por”, conforme visto na figura 4.3. 
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Figura 4.3 Interface da página eletrônica de busca da Plataforma Lattes 

Fonte: CNPq, 2015 

 

Assim, cada currículo foi analisado, a fim de verificar os pesquisadores que 

efetivamente trabalhavam com Biossegurança, e foi feito um levantamento da área 

de atuação e da origem de cada um. 

 
4.1.2 Busca de Artigos 

 

Realizou-se também uma busca de artigos na área de Biossegurança. Para 

tanto foi acessado o endereço eletrônico de Periódicos Capes 

(www.periodicos.capes.gov.br). Na figura 4.4 é mostrada a interface eletrônica da 

página supracitada. 
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Figura 4.4 Interface da página eletrônica periódicos capes 

Fonte: PERIÓDICOS CAPES, 2015 

 

Foi utilizada a palavra-chave “biossegurança” e não foi especificado o idioma, 

permitindo a busca de artigos nacionais e internacionais.  

Cabe ressaltar que nas pesquisas realizadas foram considerados autores, 

ano, título, Instituição e a revista em que o artigo foi publicado. 

Também foi realizada uma comparação dos trabalhos com os currículos lattes 

dos autores obtidos no item 4.1.1, a fim de verificar os artigos que eram provenientes 

de dissertação, tese ou estudo de caso e os que foram ligados a projetos de 

pesquisa.  

 Por fim, foi feito um cruzamento de dados, de forma a verificar dentre os 

pesquisadores encontrados anteriormente, quais possuíam publicações. Para tal, foi 

feita uma comparação entre o resultado encontrado na pesquisa por grupos de 

pesquisa e currículos lattes (item 4.1.1) e os artigos deste item. Foram observados 

os pesquisadores de cada trabalho encontrado, a fim de verificar quais coincidiam 

com os encontrados nos grupos de pesquisa. 
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4.1.3 Trabalhos de pós-graduação 

 
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa na base institucional de busca 

bibliográfica da UFRJ (Base Minerva), a fim de se obter um levantamento de teses e 

dissertações da UFRJ em que o tema Biossegurança foi abordado. 

A pesquisa na Base Minerva, cujo endereço eletrônico é www.minerva.ufrj.br, 

foi feita por intermédio da sessão “Teses e dissertações da UFRJ”. Nesta área foi 

realizada uma busca multi-campo, inserindo primeiro a expressão “segurança 

biológica” no campo “assunto”, seguida por “título (palavras)” e por último em ambos 

os campos. Foi realizada a mesma busca, utilizando a palavra “biosseguridade”, já 

que, como mencionado no capítulo 1, Biossegurança e Biosseguridade são 

conceitos distintos. Por fim, foi feita a busca utilizando a palavra “Biossegurança”, 

iniciando pelo ano de 2011, visto que os anos anteriores foram objeto de pesquisa 

do mestrado da presente autora. A busca foi realizada tanto para dissertações de 

mestrado como para teses de doutorado. Foram levados em consideração o nível 

dos trabalhos (mestrado ou doutorado), o número de trabalhos por ano e a que 

Centro1 pertenciam. A figura 4.5 mostra a interface do endereço eletrônico da Base 

Minerva. 

Em um segundo momento, foi realizada a busca no endereço eletrônico 

www.dominiopublico.gov.br a fim de verificar a existência de dissertações e teses na 

área de Biossegurança. Foi realizada uma busca multi-campo, primeiramente 

inserindo a expressão “segurança biológica” no campo “palavra chave”, seguido por 

“título” e por último em ambos os campos. A mesma pesquisa foi feita utilizando a 

palavra “biosseguridade” e “biossegurança”, esta última a partir de 2011. Também 

aqui, considerou-se o nível dos trabalhos (mestrado ou doutorado), o número de 

trabalhos por ano, a instituição a que pertenciam e a área de conhecimento.Na 

busca foram excluídos os trabalhos da UFRJ, pesquisados anteriormente. Na figura 

4.6 pode ser vista a interface da página supracitada. 

 

                                            
1 A Universidade Federal do Rio de Janeiro é estruturada em seis centros que agrupam cursos de áreas de 
conhecimento afins, sendo eles o Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro De Ciências Jurídicas e 
Econômicas (CCJE), Centro De Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), Centro de Letras e Artes (CLA) e Centro de Tecnologia (CT). Os Centros são compostos por 
institutos, escolas, faculdades e orgãos suplementares. 



63 
 

 
 

Figura 4.5 Interface da página eletrônica Base Minerva UFRJ 

Fonte: BASE MINERVA UFRJ, 2015 

 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.6 Interface da página eletrônica Domínio Público 

Fonte: DOMÍNIO PÚBLICO, 2015 
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4.1.4 Cursos de graduação da UFRJ correlatos à área Biotecnológica 
 

Uma pesquisa foi realizada para identificar os cursos de graduação da UFRJ 

correlatos à área biotecnológica, visando avaliar se e como a temática 

Biossegurança é abordada em disciplinas, seja de forma eletiva ou de forma 

obrigatória. 

Para tal foi feita uma busca no endereço eletrônico da intranet da UFRJ, 

https://intranet.ufrj.br. No total treze cursos foram selecionados, sendo estes: 

Engenharia Química, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Alimentos, 

Química Industrial, Química, Física, Farmácia, Ciências Biológicas, Ciências 

Biológicas – Biotecnologia, Ciências Biológicas – Biofísica, Engenharias, 

Microbiologia e Biomedicina. Tais cursos foram escolhidos por serem de áreas afins 

a do programa de pós-graduação onde foi desenvolvida a presente tese. 

No campo “sistemas”, acessou-se o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGA). Na aba “serviços”, foi acessado “currículo” e posteriormente “grade 

curricular”, onde podem ser encontrados os currículos de todos os cursos da UFRJ, 

ao selecionar a opção ”graduação” na aba “nível”. As figuras 4.7, 4.8 e 4.9 mostram 

as interfaces do endereço eletrônico. 

 

 
Figura 4.7 Interface da página eletrônica Intranet UFRJ 

Fonte: INTRANET UFRJ, 2015 
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Figura 4.8 Interface da página eletrônica Intranet UFRJ – Siga 

Fonte: INTRANET UFRJ, 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Interface da página eletrônica Intranet UFRJ – grade  

Fonte: INTRANET UFRJ, 2015 

 

Após esta pesquisa, foi elaborado um questionário e o mesmo foi 

encaminhado aos responsáveis pelas disciplinas. Foram listadas perguntas 
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pertinentes ao funcionamento de cada disciplina, a fim de verificar como se inserem 

na grade curricular do curso. 

As perguntas elaboradas foram:  

1. Como a disciplina é estruturada; 

2. Com que freqüência é oferecida;  

3. Qual a carga horária; 

4. Qual o método de avaliação; 

5. Qual o número de vagas oferecidas anualmente. 

 

 4.2 Resultados 
 
4.2.1 Grupos de pesquisa e pesquisadores na área de Biossegurança 
  

Do levantamento feito na Plataforma Lattes, foram encontrados 2987 

pesquisadores, sendo 300 diretamente relacionados à Biossegurança. 

Os pesquisadores foram classificados de acordo com a área em que se 

inserem e instituição de origem.  

 Foi visto que a maior parte dos pesquisadores é oriunda de Universidades ou 

Centros de Pesquisa, conforme observado na figura 4.10. Tal resultado já era 

esperado, baseando-se nas características de desenvolvimento de pesquisa no 

Brasil, sendo a maior parte realizada em Universidades.  

 

 
Figura 4.10 Tipos de Instituição aos quais os pesquisadores pertencem 
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Na figura 4.11 é possível ver a quais as Instituições pertencem os 

pesquisadores. Foi visto que a origem da maior parte dos pesquisadores é a 

FIOCRUZ, totalizando 49, o que corresponde a 16%, e somente 13 (4%) pertencem 

a UFRJ. A quantidade de pesquisadores da FIOCRUZ ressalta a importância da 

Instituição no contexto da Biossegurança, que foi a responsável pela introdução do 

tema no Brasil já na década de 80, ministrando cursos de especialização e até os 

dias atuais oferece treinamento para o público interno e externo (GUIMARÃES, 

2012).   
 

 Figura 4.11 Instituição de origem dos pesquisadores 
  

 Destas Instituições, foi feita uma classificação quanto à natureza jurídica, ou 

seja, a proporção de públicas e privadas. Conforme pode ser visto na figura 4.12, a 

maior parte se trata de Instituições públicas. Uma vez que a maioria destas é 

formada por Universidades, era de se esperar que a porcentagem de públicas fosse 

maior, já que nestas instituições a pesquisa é mais desenvolvida do que nas 

privadas, o que gera uma maior exigência em relação à Biossegurança. 
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Figura 4.12 Classificação das Instituições quanto à natureza jurídica 

  

 Realizou-se uma separação dos pesquisadores, de acordo com a região 

geográfica de cada um. Foi visto (figura 4.13) que a maior parte encontra-se na 

região Sudeste, podendo ser explicado pelo fato de se tratar da região com os 

maiores centros de pesquisas e universidades do país. 

 

 
Figura 4.13 Região geográfica dos pesquisadores 

  

 Foi observado também que a maior parte dos pesquisadores é das áreas de 

Ciências da Saúde e Biológicas, conforme pode ser observado na figura 4.14. A 

informação a respeito das áreas de atuação de cada pesquisador foi extraída do 
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Currículo Lattes dos mesmos. Dentre os pesquisadores encontrados das áreas de 

Ciências Humanas e Sociais, observou-se que, via de regra, são da área de direito, 

o que justifica a pesquisa dos mesmos, devido à legislação de Biossegurança 

existente e a exigências fiscais.  

 

 
Figura 4.14 Distribuição de percentual de pesquisadores de acordo com a área de conhecimento 

 

4.2.2 Busca de Artigos 
 

Na pesquisa de artigos, realizada no endereço eletrônico do Portal de 

Periódicos Capes, foram encontrados 31 resultados. Os trabalhos foram 

classificados de acordo com o ano, a Instituição de origem dos autores e o Periódico 

em que o trabalho foi publicado. 

Ao pesquisar o número de trabalhos publicados por ano foi visto que 2007 

houve o maior número de publicações, como pode ser visto na figura 4.15. 
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Figura 4.15 Distribuição de trabalhos por ano 

 

Foi observado que a maior parte dos artigos é proveniente de Universidades 

ou Centros de Pesquisa (87%), sendo o restante de Empresa ou unidade de saúde, 

conforme visto na figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16 Natureza das Instituições 
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Na figura 4.17 podem ser vistos os periódicos em que os trabalhos foram 

publicados. A revista com o maior número de publicações é a Saúde e Sociedade, 

corroborando o levantamento de grupos de pesquisa, que apontou área de Ciências 

da Saúde como a que desenvolve mais pesquisas no assunto. 

 

 
Figura 4.17 Periódicos onde os trabalhos foram publicados 

 

Pôde ser observado também que a maior parte dos trabalhos levantados, é 

proveniente de pesquisadores da FIOCRUZ, 27%, e 14% da UFRJ, conforme visto 

na figura 4.18. Esta distribuição está de acordo com a da origem dos pesquisadores, 

uma vez que nos dois casos a Instituição que prevalece é a FIOCRUZ. Vale 

ressaltar também a ocorrência de 3% dos Hospitais das Forças Armadas e a 

ausência de hospitais de referência, que possuem programas de residência média e 

onde o estudo da Biossegurança seria de suma importância. 
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Figura 4.18 Instituições de origem dos autores 

 

Foi realizado um levantamento dos locais da UFRJ em que os trabalhos se 

enquadravam. O resultado mostrou que estes pertenciam a Faculdade de Medicina, 

ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF), a Escola de Enfermagem 

Anna Nery, ao Instituto de Microbiologia Paulo Góes e a Escola de Química, sendo 

que cada um possuía um trabalho. 

Realizou-se um levantamento das grandes áreas em que os trabalhos se 

inserem, de acordo com o escopo definido pelo Portal Capes. Como pode ser visto 

na figura 4.19, a maior parte é da saúde, que mostra que muito deve ser feito para 

que outras áreas desenvolvam pesquisas em Biossegurança. 

 



73 
 

 
 

 
Figura 4.19 Grandes áreas dos artigos 

 

Foi realizada uma classificação dos artigos (figura 4.20), em que os mesmos 

foram separados de acordo com a categoria em que se enquadravam, quer seja 

ensino ou pesquisa. Pode ser visto que, dos trabalhos, 21 são ligados à pesquisa, 

ou seja, 68%, enquanto somente 32% são de ensino. Na avaliação da autora, este 

resultado deveria ser mais equilibrado, uma vez que a prática da Biossegurança é 

decorrente do ensino e da formação continuada na área. 

 

 
Figura 4.20 Classificação dos artigos em ensino e pesquisa 
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Realizou-se um levantamento a respeito da temática dos artigos, a fim de 

verificar quantos possuíam como tema central a Biossegurança. O resultado 

encontrado foi equilibrado, sendo 15 artigos ligados diretamente ao tema e 16 

indiretamente, sendo das áreas de entomologia, odontologia, agropecuária, 

enfermagem, sociologia e saúde pública. O resultado é observado na figura 4.21. 

 

 
Figura 4.21 Porcentagem de artigos ligados direta e indiretamente à Biossegurança 

 

Foi realizado um cruzamento de informações, por intermédio da análise de 

cada artigo juntamente com o currículo de cada autor, dos trabalhos que seriam 

provenientes de dissertação, teses ou que se tratavam de estudo de caso. Na figura 

4.22 é mostrado o resultado. Pode ser observado que a maior parte dos trabalhos é 

originada de estudos de caso (19), e que oito vêm de dissertações e quatro de 

teses, apontando uma carência de estudos acadêmicos em nível de pós-graduação. 

.  
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Figura 4.22 Origem dos trabalhos pesquisados 

 

Realizou-se também um levantamento dos trabalhos que seriam ligados a 

projetos de pesquisa e os que não seriam. A análise foi realizada também por 

intermédio da comparação dos artigos com os currículos dos autores. O resultado 

encontrado mostra um equilíbrio, sendo 15 trabalhos relacionados a projetos e 16 

não relacionados, conforme visto na figura 4.23. Uma possível explicação se dá pelo 

fato de que raramente as Agências de Fomento lançam editais específicos para 

estudos na Área da Biossegurança. 

 

 
Figura 4.23 Porcentagem de trabalhos relacionados e não relacionados a projetos de pesquisa 

 

Por fim, conforme explicitado anteriormente, foi feito um cruzamento de 

dados, de forma a verificar dentre os pesquisadores encontrados (itens 4.1.1 e 
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4.2.1), quais possuíam publicações. Pôde ser verificado que dentre os 300 

pesquisadores encontrados apenas oito possuíam trabalhos publicados, o que 

evidencia mais uma vez a escassez de estudo na área e de divulgação de 

resultados. 

 

4.2.3 Trabalhos de pós-graduação 

 
Conforme descrito no item 4.1.3, foi realizada uma pesquisa na Base Minerva, 

a fim de obter um levantamento de teses e dissertações da UFRJ em que o tema 

Biossegurança foi abordado. A busca multi-campo, inserindo primeiro a expressão 

“segurança biológica” no campo “assunto”, depois no campo “título (palavras)” e por 

último em ambos os campos, tanto para dissertações de mestrado como para teses 

de doutorado, só retornou um resultado conforme visto na tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 Dissertação UFRJ usando a palavra-chave segurança biológica 

Autor e ano Título Área  Nível 

Cabrera 
Aguilera, M. 

V., 2011 

 

Boas práticas de projeto 

ergonômico para sala de 

porcionamento do leite humano 

ordenhado e pasteurizado (LHOP) 

em cabine de segurança biológica 

Engenharia Mestrado 

 

Foi realizada a mesma busca, utilizando a palavra “biosseguridade”, porém 

nenhum resultado foi obtido. 

Por fim, realizou-se a mesma busca inserindo a palavra “biossegurança”, a 

partir de 2011. Nesta foram encontrados cinco resultados, descritos na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 Dissertações e teses UFRJ usando a palavra Biossegurança  

 

Autor e ano Título Área  Nível 

Costa, R. N., 
2011 

 

Qualidade ambiental em 

laboratórios biomédicos  

 

Arquitetura Doutorado 

Busnardo, R. 
G., 2011 

Biossegurança : abordagem e 

ensino no contexto acadêmico  
Engenharia Mestrado 

Barbosa, B. 
P. P., 2011 

Sistemas de ventilação e ar-

condicionado para laboratórios de 

pesquisa com biossegurança 

Engenharia Mestrado 

Vitari, F. C., 

2012 

Riscos ocupacionais: percepção 

dos profissionais de enfermagem de 

uma unidade de saúde no Ri 

Saúde 

Coletiva 
Mestrado 

Ramos, R. C. 
C. L., 2012 

O risco e o riscado : o papel do 

projeto na minimização dos riscos 

ocupacionais em laboratório 

Arquitetura Doutorado 

 

Dos seis trabalhos registrados, a maior parte trata-se de dissertações (4), 

sendo o número de teses somente 33% do total (2).  

Foi realizado um levantamento das áreas em que dissertações e teses se 

inseriam, o que é mostrado na figura 4.24. A distribuição maior nas áreas de 

Engenharia e Arquitetura pode ser justificada pela preocupação crescente com a 

contenção secundária nos laboratórios, traduzida pelos projetos de obras civis. 
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Figura 4.24 Distribuição percentual dos trabalhos de conclusão em pós – graduação da UFRJ por 

área de conhecimento 

 
 Foram encontrados trabalhos nos anos de 2011 e 2012, sendo que o maior 

número foi em 2011 (quatro) e dois em 2012, conforme visto na figura 4.25. 

 

 
Figura 4.25 Número de trabalhos da UFRJ por ano 

 
Realizou-se também uma busca em nível nacional a fim de obter informações 

a respeito de teses e dissertações na área de Biossegurança, na plataforma domínio 

público. Na busca multi-campo, primeiramente inserindo a expressão “segurança 

biológica” no campo “palavra chave”, depois em “título” e por último em ambos os 
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campos, não houve quaisquer resultados. A mesma pesquisa foi feita utilizando a 

palavra “biosseguridade”. Neste caso foram obtidos somente dois resultados (tabela 

4.3), sendo uma dissertação e uma tese, ambas da área veterinária. A busca 

utilizando a palavra “biossegurança”, a partir de 2011, também não retornou 

resultados.  

 
Tabela 4.3 Dissertação e tese em nível nacional usando a palavra-chave biosseguridade 

Autor e ano Título 
Instituição/ 

área  
Nível 

Buchala, F. 
G., 2008 

 

Planejamento, implantação e 

administração de medidas de 

defesa sanitária animal para o 

controle da laringotraqueíte 

infecciosa aviária, de 2002 a 2006, 

na região de Bastos, estado de São 

Paulo, Brasil 

UNESP / 

Medicina 

Veterinária 

Doutorado 

Vaz Pereira, 
L., 2010 

 

Perfil sanitário da carcinicultura do 

nordeste brasileiro segundo a 

percepção dos técnicos 

responsáveis 

 

 

UFLA / 

Ciências 

Veterinárias 

Mestrado 

 

Foi realizada uma comparação entre o número de trabalhos encontrados na 

busca na UFRJ e em nível nacional. No total, foram encontrados oito trabalhos, 

sendo seis da UFRJ e dois nacionais, o que mostra que o resultado da UFRJ 

representa 75% do total, sobressaindo em relação às demais, conforme visto na 

figura 4.26. 

 

 



80 
 

 
 

 
Figura 4.26 Comparação entre a quantidade de trabalhos na UFRJ e as outras Universidades 

 

4.2.4 Cursos de graduação da UFRJ correlatos à área Biotecnológica 
 

A UFRJ possui tradição em abordar tecnologia e biotecnologia industrial em 

seus cursos, o que por si só já justificaria a institucionalização do ensino da 

Biossegurança. 

Porém observou-se que, somente em 2004, começou a ser ofertada a 

disciplina de Biossegurança para alguns cursos. Atualmente, a grande maioria dos 

currículos de graduação não a possui ou tem como disciplina optativa, ou seja, são 

oferecidas pelo curso, porém não são obrigatórias, mas complementam o seu 

aprendizado. Na tabela 4.4 são mostrados os resultados obtidos. Cabe ressaltar o 

fato de os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Biofísica, 

Microbiologia, Física, Química e Engenharias não ofertarem disciplinas na temática 

Biossegurança. Parece haver um contra-senso, uma vez que foi constatado no 

presente trabalho que as áreas das Ciências da Saúde e Biológicas serem aquelas 

com maior número de pesquisadores e de publicações. 
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Tabela 4.4 Cursos e disciplinas ofertadas 

Curso Início Ementa 

Engenharia 
Química, 
Química 

Industrial, 
Engenharia de 
Bioprocessos e 
Engenharia de 

Alimentos 

Desde 2004 é 
ofertada a 
disciplina 

“Biossegurança”, 
porém é uma 

disciplina 
optativa  

“Definição, histórico, campos de aplicação, 
simbologia aplicada, causas freqüentes de 
acidentes de laboratórios, riscos ambientes 
(físicos, químicos e biológicos), classes de risco 
biológico, níveis de biossegurança, vias de 
penetração dos agentes de risco biológico, 
mapa de risco, procedimentos de contenção, 
barreiras primárias (EPI e EPC) e barreiras 
secundárias, métodos de desinfecção química. 
Boas práticas de Biossegurança e de 
laboratório. Estudos de casos problemas e 
soluções. Medidas de prevenção e educativas 
aplicadas. Biossegurança e organismos 
transgênicos e Legislação aplicada no Brasil e 
no mundo. Segurança química em laboratórios 
de biotecnologia. Descarte e classificação de 
resíduos. Bioética e Biossegurança na 
atualidade.” 
 

Farmácia 

Desde 2007 é 
ofertada a 
disciplina 

“Biossegurança 
para Análises 

Clínicas”, 
também optativa 

“Visa informar aos futuros profissionais da 
saúde sobre os riscos a que estão expostos em 
laboratórios de análises clínicas e conduzi-los a 
adotarem procedimentos de segurança durante 
os trabalhos de rotina envolvendo agentes 
químicos e biológicos potencialmente 
patogênicos.” 
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Ciências 
Biológicas – 

Biotecnologia 

Desde 2010 é 
ofertada a 
disciplina 

obrigatória 
“Ética, 

Biossegurança e 
Controle de 
Qualidade” 

 

“Manutenção de equipamentos; controle de 
qualidade; boas práticas de laboratório e 
introdução aos sistemas ISO; segurança no 
trabalho; conhecimento e a discussão dos 
fundamentos da Bioética contemporânea, das 
relações profissionais com o meio ambiente na 
área da saúde e da ética das profissões. Será 
oferecido ainda uma visão geral da importância 
ético, jurídico e regulamentar de questões 
fundamentais para a indústria biotecnológica. 
Além disto, tópicos como propriedade 
intelectual, biossegurança e acesso à 
biodiversidade aplicados aos processos e 
produtos biotecnológicos serão abordados 
durante o curso. Atenção especial será dada 
aos conceitos fundamentais na tomada de 
decisões éticas na investigação através de 
discussões de estudos de caso. Os alunos irão 
explorar questões centrais para estas áreas, 
tais como a adequada utilização de animais na 
investigação científica, proteção contra os 
riscos em seres humanos, bem como temas 
relacionados com a integridade do processo de 
investigação, tais como: autoria, análise pelos 
pares, bem como a ética do negócio de Ciência. 
Aspectos relacionados a radiações ionizantes e 
suas diferenças, interações físicas e químicas 
de radiação com chave moléculas biológicas, 
efeitos sobre a matéria viva início com 
molecular e celular interações e proceder à 
colheita de tecidos, órgãos e organismo níveis, 
também serão discutidos.” 
 

Ciências 
Biológicas, 

Biomedicina, 
Biofísica, 

Microbiologia, 
Física, Química 
e Engenharias 

Não há 
disciplinas 
ofertadas 

- 

 

Conforme mostrado na metodologia, após a pesquisa na página eletrônica da 

intranet da UFRJ foi elaborado um questionário e o mesmo encaminhado aos 

responsáveis pelos cursos. O resultado é apresentado na tabela 4.5. 

 

 
 



83 
 

 
 

Tabela 4.5 Informações a respeito dos cursos que possuem disciplina de Biossegurança 

 Engenharia Química, 
Química Industrial, 

Engenharia de 
Bioprocessos e 
Engenharia de 

Alimentos 

Farmácia 
Ciências 

Biológicas – 
Biotecnologia 

Como a 
disciplina é 
estruturada 

A disciplina é 
ministrada por um 
único professor e é 
abordado na sua 
ementa todos os 
conceitos envolvidos 
na prática e aplicação 
da biossegurança, 
incluindo aspectos 
legais relacionados a 
mesma. A disciplina é 
oferecida somente a 
alunos de graduação e 
como forma de 
avaliação exercícios 
de elaboração de 
mapas de risco, fichas 
de segurança de 
descarte de resíduos e 
de produtos químicos 
são confeccionadas. 

A disciplina é optativa e 
com aulas teóricas. O 
curso tem por objetivo 
sensibilizar os analistas 
clínicos quanto à 
segurança no ambiente 
de trabalho e discutir as 
medidas a serem 
adotadas em situações 
de emergências física, 
química e biológica e as 
normas para se 
trabalhar de maneira 
segura com organismos 
biológicos. 

Professores 
convidados 
apresentam 
palestras sobre 
cada tema e 
filmes são 
exibidos e 
discutidos.  

Com que 
freqüência é 
oferecida 

Anualmente Todo semestre, 1 vez 
por semana, das 8 às 
12h. 

Todo semestre 

Qual a carga 
horária 

30 horas 60 horas 60 horas 

Qual o método 
de avaliação 

Cerca de 4 a 5 
exercícios durante a 
disciplina. 

Participação e estudo 
dirigido. 

Apresentação 
de seminários 

Qual o número 
de vagas 
oferecidas por 
ano 

Cerca de 25 a 30 
vagas são ofertadas a 
cada semestre. 

Cerca de 20 vagas. 90 vagas por 
ano 

 

 Segundo a professora responsável pela disciplina do curso da Faculdade de 

Farmácia (FF), a procura é muito baixa, e não ocorre há cerca de três anos. Já na 

EQ a demanda é grande e a disciplina é ofertada regularmente. Um ponto de 

destaque é que a disciplina da EQ foi incluída na grade de disciplinas do Programa 

de Engenharia Ambiental na Indústria de Petróleo Gás e Biocombustíveis 



84 
 

 
 

(PRH41/ANP), onde, além de alunos de Engenharia Química e de Bioprocessos da 

UFRJ, participam alunos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental (PRH41, 

2015). 

  
4.3 Conclusões parciais 
 

Após uma análise global é possível verificar que a FIOCRUZ é a Instituição 

que possui o maior número de pesquisadores e também de artigos científicos. 

Porém as Instituições que possuem trabalhos concluídos de pós- graduação, não 

são as mesmas que tem mais publicações e pesquisadores. Tanto no caso dos 

pesquisadores, como no dos artigos, a maior parte é proveniente de Universidades e 

Centros de Pesquisa, assim como em ambos predomina a áreas das Ciências da 

saúde e biológicas. Em que pese tal predomínio na pesquisa, verifica-se que, no 

caso da UFRJ, há carência de disciplinas ligadas à Biossegurança nos cursos de 

graduação dessas áreas. 

As análises apontam que a Biossegurança é um campo de estudo 

extremamente vasto e ainda hoje é negligenciada no meio acadêmico. Muitas são as 

ações que devem ser tomadas a fim de obter as condições adequadas de 

Biossegurança em um laboratório, porém muitas das medidas são simples e 

dependem somente da colaboração e boa vontade dos próprios usuários. Muito 

ainda deve ser feito com o intuito de conscientizar os usuários de laboratórios. Deve-

se ter em mente que a falta de conhecimento pode ser tão perigosa quanto à 

negligência, por isso é de suma importância que haja um crescimento do estudo da 

Biossegurança, com a criação de disciplinas de graduação e estímulo ao 

desenvolvimento de trabalhos de pós-graduação, que consequentemente gerarão 

artigos e difundirão o tema. 
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CAPÍTULO 5: PESQUISA DE CAMPO – A BIOSSEGURANÇA NA 
ESCOLA DE QUÍMICA DA UFRJ 

 

O objetivo deste capítulo é descrever a metodologia aplicada na pesquisa e 

análise dos laboratórios da Escola de Química da UFRJ, apresentar um panorama 

da Biossegurança nos mesmos, os motivos que levaram servidores técnico-

administrativos e docentes a se afastarem da EQ e conclusões parciais obtidas.  

Para este estudo foram elaborados questionários, em que a aplicação das 

normas de Biossegurança nos locais pôde ser avaliada. Além disso, realizou-se uma 

avaliação dos riscos, por meio da elaboração de mapas e análises de risco. 

Para a avaliação qualitativa e quantitativa dos casos de afastamento de 

servidores técnico-administrativos e docentes da EQ foi feito um levantamento junto 

ao Setor de Pessoal. 

 Mais uma vez cabe ressaltar que o processo de pesquisa cientifica é dinâmico 

e passível de mutações. A metodologia empregada neste trabalho possibilitou a 

agregação de informações, norteadas sempre pelos objetivos do estudo.  

 

5.1. Metodologia de pesquisa: 
 
5.1.1 Pesquisa de Campo nos laboratórios da EQ 

 

Foram realizadas visitas aos Laboratórios da Escola de Química nos meses 

de maio a agosto de 2014 e, a partir destas, realizou-se a análise de risco de cada 

um. Ao todo doze laboratórios foram avaliados, sendo um do Departamento de 

Processos Inorgânicos (DPI), sete do Departamento de Engenharia Bioquímica 

(DEB) e quatro do Departamento de Engenharia Química (DEQ).  

As visitas foram pré-agendadas com os responsáveis dos laboratórios, porém, 

em nenhum dos casos, o mesmo esteve presente no momento da análise. Para a 

pesquisa foram elaborados questionários, que foram respondidos no momento da 

visita. Em todos os laboratórios o questionário foi respondido por algum aluno de 

doutorado ou técnico do laboratório (funcionário da EQ ou terceirizado), indicado 

pelo professor responsável. 
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As perguntas realizadas foram baseadas nas normas de Biossegurança 

apresentadas na revisão bibliográfica e em todas as medidas e procedimentos que 

devem ser executados, a fim de haver um ambiente de trabalho adequado. Os 

agentes de risco biológico foram classificados de acordo com o manual de 

Classificação de Riscos dos Agentes Biológicos, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

As tabelas 5.1 e 5.2 mostram os questionários utilizados.  
 

Tabela 5.11Questionário 1 utilizado para avaliação dos laboratórios da EQ 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório (ensino ou 
pesquisa) 

 

Tamanho aproximado do laboratório  
Laboratório possui área administrativa e 
destinada a parte prática separadas? 

 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 

 

Período de atividade do laboratório 
(diurno ou noturno) 

 

De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

 

O laboratório possui sinalização de algum 
tipo? Qual? 

 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório 

 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual classe 
de risco? 

 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? 

 

Atividades desenvolvidas nos 
laboratórios 
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Tabela 5.22Questionário 2 utilizado para avaliação dos laboratórios da EQ 

Descrição item 
 

Sim 
(%) 

Não 
(%) 

Parcialmente 
(%) 

Foram estabelecidos e padronizados 
procedimentos operacionais para as operações 
e trabalhos no laboratório, que são seguidos por 
todos 

   

Existem responsáveis pelos equipamentos    
Há por parte destes treinamento para a 
utilização dos equipamentos    

Há ficha de registro de uso para os 
equipamentos    

Há manual de operação e ficha de segurança 
dos equipamentos disponível para os usuários    

Os equipamentos têm revisão e manutenção 
periódicas    

Os equipamentos são devidamente 
identificados quanto à voltagem a ser usada 
para ligá-los    

As áreas de risco são devidamente sinalizadas    
Há algum preparo dos usuários do laboratório 
de como proceder em caso de acidente    

O material do laboratório (reagentes e vidraria) 
é inventariado    

O material do laboratório (reagentes e resíduos) 
é devidamente identificado, inclusive quanto ao 
grau de periculosidade do mesmo    

Há sistema adequado e separado de descarte 
de resíduos    

Existem EPI disponíveis    
Existem EPC disponíveis    
As pessoas usavam EPI durante a visita    
As pessoas usavam EPC durante a visita    
Houve algum tipo de informação para os 
usuários recentes quanto as práticas seguras a 
serem obedecidas no laboratório por parte do 
responsável 

   

Objetos pessoais são guardados em área fora 
do local de realização de experimentos    

As bancadas se apresentavam limpas e sem 
aglomeração de material de forma 
desorganizada    

O espaço e circulação do laboratório são 
adequados    

Cilindros de gás e similares são colocados fora 
do laboratório, em área delimitada e sinalizada    

As paredes são claras e de fácil limpeza     
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de 
limpar)    
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As bancadas são adequadas ao trabalho    
É obedecida a distância de 1 m entre os 
analistas    

As portas são largas o suficiente    
As portas possuem visores    
As janelas ficam na parte superior    
A iluminação é adequada    
O mobiliário é claro e feito de material 
adequado    

Há lâmpadas de emergência no laboratório    
Há sistema de exaustão no laboratório    
Há sistema de comunicação no laboratório    
Telefonia    
Audio e vídeo    
Há separação das pias para lavagem de 
material e para a lavagem das mãos    

O laboratório adota sistema de cores para 
identificação e delimitação de áreas    

Existem no laboratório planos de contenção 
quando ocorrem situações de emergência 
(vazamentos, contaminações, explosões etc)    

Existem no laboratório planos de emergência 
para enfrentar situações críticas como falta de 
energia elétrica, água, incêndio e inundações    

Há disponível um manual de segurança    
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, 
identificação, manuseio e transporte de 
produtos químicos, radioativos e biológicos    

Ações para descarte e controle ambiental dos 
produtos químicos, biológicos e radioativos    

Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e 
descarte de EPI    

Medidas para uso, manutenção e controle 
ambiental de EPC e equipamentos de 
segurança    

Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e 
vacinação    

 

No momento subsequente ao preenchimento dos questionários, eram 

elaborados in loco os esboços dos mapas de risco dos laboratórios. Posteriormente, 

os riscos foram classificados de forma qualitativa e quantitativa, de acordo com os 
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equipamentos, procedimentos e análises realizadas no local, conforme descrito no 

item 3.7 do Capítulo 3. Os mapas de cada laboratório encontram-se no apêndice.  

Foi realizada uma análise criteriosa dos itens mais relevantes dos 

questionários e a mesma foi apresentada na forma de gráficos. Foi feita uma 

diagnose, por meio da busca dos instrumentos legais pertinentes em cada caso. 

 

5.1.2. Afastamento da EQ por acidente ou doença ocupacional 

 
No período de fevereiro a abril de 2015 realizou-se um levantamento de 

dados, junto ao Setor de Pessoal da EQ, com o objetivo de obter informações a 

respeito de afastamentos de servidores nos últimos 20 anos. Ressalta-se que a falta 

de acompanhamento dos casos pelo Setor de Pessoal dificultou a pesquisa. A 

avaliação considerou os seguintes itens. 

 

 Número de funcionários por setor; 

 Classificação do motivo do afastamento, sendo por invalidez, 

falecimento, doença ou acidente de trabalho; 

 Classificação de cada caso (qual doença ou tipo de acidente); 

 Tempo de afastamento, no caso de doença e acidente de trabalho. 

 

5.2 Resultados: 
 

5.2.1 Pesquisa de Campo nos laboratórios da EQ 
 

 Análise de Risco: 

 

Os resumos dos pontos mais relevantes, de acordo com as atividades 

exercidas nos laboratórios visitados, são apresentados a seguir. 
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Tabela 5.33Resumo das respostas obtidas ao Questionário 1 relativas aos Laboratórios da EQ 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório (ensino 
ou pesquisa) 

Maior parte de ensino e pesquisa (mais de 
60%) 
 

Tamanho aproximado do 
laboratório 

80m2 em média 

Laboratório possui área 
administrativa e destinada a 
parte prática separadas? 

Maior parte sim (mais de 60%) 
 

Número aproximado de pessoas 
que trabalham no laboratório 

11 pessoas, em média 

Período de atividade do 
laboratório (diurno ou noturno) 

Maior parte funciona em período integral 
(mais de 53%) 

De quais equipamentos de 
proteção individual o laboratório 
dispõe 

Maior parte possui jaleco, luva óculos, 
máscara e pipetador automático 
 

De quais equipamentos de 
proteção coletiva o laboratório 
dispõe 

Maior parte possui capela, extintor de 
incêndio, chuveiro e lava olhos 

O laboratório possui sinalização 
de algum tipo? Qual? 

Seis laboratórios fazem uso de símbolos 
(50%) 
 

Cite se já ocorreu algum 
acidente no laboratório 

Sim, em 70% dos laboratórios visitados 
 
 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de 
qual classe de risco? 

Na maior parte trabalha-se com bactérias, 
fungos ou microalgas e classe 2 
 

Qual a classificação do 
laboratório quanto ao risco 
biológico? 

Maior parte NB2 

Atividades desenvolvidas nos 
laboratórios 

Análise de petróleo, tratamento de efluentes 
industriais, estudo de microalgas, tecnologia 
de óleos, análise microbiológica de 
alimentos, desenvolvimento de 
biossensores, cultivo de leveduras e 
processos fermentativos. 

 

Pela análise da tabela 5.3 é possível observar que a maior parte dos 

laboratórios é de pesquisa, funcionando em período integral, são classificados como 

NB2 e são manipulados microrganismos classe 2. Todos possuem um ou mais tipos 

de EPI e EPC e, na maioria, a área destinada aos experimentos é separada da 

administrativa, o que são pontos positivos. Em contrapartida somente metade faz 

uso de símbolos, item importante na prevenção de acidentes. É vista também a 

diversidade de atividades desenvolvidas.  
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O segundo questionário é composto de perguntas objetivas referentes a 

medidas de Biossegurança que são adotadas no laboratório. A tabela 5.4 apresenta 

o resumo dos resultados em termos percentuais. 

 
Tabela 5.44Resumo obtido com as respostas ao Questionário 2 relativas aos laboratórios da EQ 

Descrição item 
 

Sim 
(%) 

Não 
(%) 

Parcialmente 
(%) 

Foram estabelecidos e padronizados 
procedimentos operacionais para as operações 
e trabalhos no laboratório, que são seguidos por 
todos 

75 8 17 

Existem responsáveis pelos equipamentos 50 42 8 
Há por parte destes treinamento para a 
utilização dos equipamentos 67 33 0 

Há ficha de registro de uso para os 
equipamentos 50 42 8 

Há manual de operação e ficha de segurança 
dos equipamentos disponível para os usuários 42 33 25 

Os equipamentos têm revisão e manutenção 
periódicas 17 58 25 

Os equipamentos são devidamente 
identificados quanto à voltagem a ser usada 
para ligá-los 

100 0 0 

As áreas de risco são devidamente sinalizadas 8 92 0 
Há algum preparo dos usuários do laboratório 
de como proceder em caso de acidente 8 92 0 

O material do laboratório (reagentes e vidraria) 
é inventariado 75 8 17 

O material do laboratório (reagentes e resíduos) 
é devidamente identificado, inclusive quanto ao 
grau de periculosidade do mesmo 

50 17 33 

Há sistema adequado e separado de descarte 
de resíduos 41 42 17 

Existem EPI disponíveis 100 0 0 
Existem EPC disponíveis 100 0 0 
As pessoas usavam EPI durante a visita 100 0 0 
As pessoas usavam EPC durante a visita 100 0 0 
Houve algum tipo de informação para os 
usuários recentes quanto as práticas seguras a 
serem obedecidas no laboratório por parte do 
responsável 

59 8 33 

Objetos pessoais são guardados em área fora 
do local de realização de experimentos 67 25 8 

As bancadas se apresentavam limpas e sem 
aglomeração de material de forma 
desorganizada 

92 8 0 
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O espaço e circulação do laboratório são 
adequados 75 25 0 

Cilindros de gás e similares são colocados fora 
do laboratório, em área delimitada e sinalizada 58 42 0 

As paredes são claras e de fácil limpeza  100 0 0 
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de 
limpar) 75 17 8 

As bancadas são adequadas ao trabalho 75 17 8 
É obedecida a distância de 1 m entre os 
analistas 75 17 8 

As portas são largas o suficiente 92 8 0 
As portas possuem visores 75 25 0 
As janelas ficam na parte superior 100 0 0 
A iluminação é adequada 100 0 0 
O mobiliário é claro e feito de material 
adequado 92 8 0 

Há lâmpadas de emergência no laboratório 42 58 0 
Há sistema de exaustão no laboratório 67 25 8 
Há sistema de comunicação no laboratório 17 0 83 
Telefonia 100 0 0 
Audio e vídeo 17 83 0 
Há separação das pias para lavagem de 
material e para a lavagem das mãos 25 75 0 

O laboratório adota sistema de cores para 
identificação e delimitação de áreas 0 100 0 

Existem no laboratório planos de contenção 
quando ocorrem situações de emergência 
(vazamentos, contaminações, explosões etc) 

8 92 0 

Existem no laboratório planos de emergência 
para enfrentar situações críticas como falta de 
energia elétrica, água, incêndio e inundações 

0 100 0 

Há disponível um manual de segurança 8 92 0 
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança 8 92 0 
Procedimentos de armazenamento, 
identificação, manuseio e transporte de 
produtos químicos, radioativos e biológicos 

0 100 0 

Ações para descarte e controle ambiental dos 
produtos químicos, biológicos e radioativos 0 100 0 

Medidas de controle e proteção 0 100 0 
Procedimentos para uso, manutenção e 
descarte de EPI 0 100 0 

Medidas para uso, manutenção e controle 
ambiental de EPC e equipamentos de 
segurança 

0 100 0 

Procedimentos para situações de emergência 0 100 0 
Instruções para acompanhamento médico e 
vacinação 0 100 0 
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Pela análise da tabela 5.4, é possível observar que itens importantes estão 

ausentes na maior parte dos laboratórios, como sinalização das áreas de risco, 

treinamento de procedimentos em caso de acidentes e manual de segurança. Em 

contrapartida é visto que todos possuem EPI e EPC, e a maioria tem portas, janelas 

e pisos adequados. Vale ressaltar que em todos os locais os alunos usavam os EPI 

e os EPC, o que pode não vir a retratar a realidade cotidiana, pelo fato de as visitas 

serem pré–agendadas. 

Foi realizada uma análise dos itens dos questionários considerados mais 

relevantes, conforme observado a seguir. 

Pode-se observar que 77% dos laboratórios visitados adotam POP, e 

somente 8% não fazem uso desta prática, como visto na figura 5.1. Tal resultado é 

muito positivo, visto que a adoção de POP é fundamental para a segurança dos 

usuários do laboratório e permite uma real padronização dos trabalhos executados 

no local. De acordo com Molinaro et al (2009) o POP é um instrumento fundamental 

para a garantia das boas práticas de laboratório e é um documento que padroniza e 

minimiza a ocorrência de desvios na execução das atividades, garantindo que os 

trabalhadores fiquem livres de variáveis indesejáveis, independentemente de quem 

as realize. 

 

 
Figura 5.1 Porcentagem de laboratórios que possuem POP 

 

Em relação à sinalização de áreas de risco, observou-se que a maior parte 

dos locais visitados não adota tal prática, que foi encontrada em apenas 8% dos 
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laboratórios, como mostrado na figura 5.2. É importante ressaltar que a sinalização é 

um item básico dentro das normas de Biossegurança e de fácil obtenção, o que 

torna injustificável a não adoção desta medida. Com a sinalização é possível antes 

mesmo de entrar no laboratório já saber quais EPI usar e os riscos existentes, o que 

prova a sua importância. A NR 26 do MTE fixa as cores que devem ser usadas nos 

locais de trabalho para a prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de 

segurança, delimitando áreas, identificando o encanamento e advertindo contra 

riscos. 

 

 
Figura 5.2 Porcentagem de laboratórios que possuem sinalização das áreas de risco 

 

Verificou-se também a adequação do sistema de descarte de resíduos (figura 

5.3) e pode-se observar que grande parte ainda não o possui (42%), o que é muito 

preocupante, visto que os laboratórios produzem resíduos químicos e biológicos e 

seu descarte inadequado pode afetar gravemente o meio ambiente e 

consequentemente a saúde da população em geral. Os resíduos devem ser 

classificados e descartados conforme explicado no item 3.9 do capítulo 3. Segundo 

a ANVISA (2006), o descarte inadequado de resíduos cria enormes passivos 

ambientais colocando em risco os recursos naturais e a qualidade de vida da 

população. A disposição inadequada dos resíduos químicos ou biológicos cria 

condições ambientais potencialmente perigosas e propicia sua disseminação no 

ambiente, o que afeta, consequentemente, a saúde humana.  A Resolução 

CONAMA Nº 5, de 5 de agosto de 1993 determina que os resíduos sólidos 
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pertencentes ao grupo B, ou seja, aqueles que apresentam risco potencial à saúde 

pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas, deverão ser 

submetidos a tratamento e disposição final específicos, de acordo com as 

características de toxicidade, flamabilidade, corrosividade e reatividade, segundo 

exigências do órgão ambiental competente.  

 

 
Figura 5.3 Porcentagem de laboratórios que possuem sistema adequado de descarte de resíduos 

 

Foi visto que, na maior parte dos laboratórios, há separação do local em que 

objetos pessoais são guardados da área em que os experimentos são realizados, 

conforme ilustrado na figura 5.4. Tal fato é de extrema importância, visto é de se 

esperar que o risco de acidentes aumente quando não há essa separação. 

Observou-se ainda que em 77% dos locais visitados o espaço e a circulação são 

adequados, como visto na figura 5.5, o que também pode levar à  diminuição do 

risco de acidentes. Segundo Hirata e Mancini Filho (2014), o laboratório deve ser 

projetado e dimensionado de forma que ofereça condições confortáveis e seguras 

de trabalho e as áreas de maior risco, em que são realizados os experimentos, 

devem ser separadas das de menor risco, ou seja, a área administrativa. 
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Figura 5.4 Porcentagem de laboratórios em que objetos pessoais são guardados em áreas 

específicas 

 

 
Figura 5.5 Porcentagem de laboratórios que possuem espaço de circulação adequados 

 

Uma grande preocupação em relação à segurança é a localização de cilindros 

de gás nos laboratórios. Pode ser visto (figura 5.6), que, na maior parte dos locais 

eles estão dispostos na área externa, provida de grade e cobertura, porém grande 

parte ainda mantém os cilindros no interior dos laboratórios. Isto potencializa o risco 

de acidentes, tendo em vista que muitos gases de uso corrente em laboratório, como 

por exemplo hidrogênio, são explosivos. Segundo o Guia de Laboratório para o 

Ensino de Química: Instalação, Montagem e Operação do Conselho Regional de 
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Química (CRQ, 2007), os cilindros oferecem risco em caso de vazamento e queda e 

devem ser armazenados, preferencialmente, na área externa ao laboratório.  

 

 
Figura 5.6 Porcentagem de laboratórios que não possuem cilindros de gás em seu interior  

 

Outro ponto importante a ser avaliado é o sistema de exaustão dos 

laboratórios. De forma satisfatória, foi visto que a maior parte possui (figura 5.7). 

Porém em alguns casos as respostas positivas fazem referência à exaustão 

realizada por capelas ou CSB, o que demonstra a necessidade de adequação dos 

laboratórios nesta questão. Todo laboratório necessita de um sistema de exaustão e 

ventilação, de acordo com as atividades realizadas. A capela permite a execução de 

experimentos que geram gases ou vapores tóxicos sem a contaminação do 

ambiente. Outra finalidade do sistema de exaustão é a captação de vapores, 

névoas, fumos e pós dispersos no ambiente (CRQ, 2007). 
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Figura 5.7 Porcentagem de laboratórios que possuem sistema de exaustão 

 

Foi observado também se nos locais havia pias separadas para a lavagem de 

maõs e dos materiais utilizados nos experimentos. Infelizmente notou-se que a 

grande maioria não faz esta separação, como visto na figura 5.8. Tal fato é bastante 

preocupante, uma vez que pode levar a contaminação tanto dos materiais do 

laboratório como dos usuários. 

 

 
Figura 5.8 Porcentagem de laboratórios que possuem pias separadas 

 

 Procurou-se verificar também a existência de planos de contenção e manual 

de segurança nos laboratórios, sendo constatado que a maior parte não possui os 
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mesmos, conforme visto nas figuras 5.9 e 5.10. Este fato é bastante crítico e 

preocupante, pois sem estas informações não há uma padronização das medidas a 

serem adotadas em caso de acidentes, o que pode ser um agravante caso ocorram 

situações inesperadas. É importante que as informações sejam repassadas para os 

alunos mais novos, no momento em que ingressam no laboratório, a fim de evitar 

que os possíveis problemas se tornem mais críticos. Em todo laboratório que sejam 

realizados experimentos com microrganismos infecciosos devem ser estabelecidas 

medidas de segurança apropriadas aos riscos inerentes aos organismos e animais 

manipulados. Um plano de emergência escrito para acidentes em laboratório é uma 

necessidade em qualquer local que trabalhe ou armazene microrganismos (OMS, 

2004).  

 

 
Figura 5.9 Porcentagem de laboratórios que possuem planos de contenção 
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Figura 5.10 Porcentagem de laboratórios que possuem manual de segurança 

 

Realizou-se, por fim um levantamento dos EPI e EPC que os laboratórios 

possuem, sendo os resultados vistos nas figuras 5.11 e 5.12. 

 

 
Figura 5.11 EPI disponíveis  
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Figura 5.12 EPC disponíveis  

 

É visto, surpreendentemente, que alguns laboratórios não possuem EPI 

básicos, como pipetadores e pêras, o que compromete muito a segurança dos 

usuários. A aquisição destes equipamentos é emergencial e não pode de forma 

alguma ser negligenciada pelos responsáveis pelos laboratórios. A NR6 do MTE, 

estabelece que o empregador deve adquirir e fornecer ao trabalhador os EPI 

necessários, orientando e treinando sobre o uso adequado, guarda e conservação, 

realizando periodicamente a limpeza e manutenção, substituindo imediatamente 

sempre que danificado e extraviado (BRASIL, 2015). 

Foi observado, também, que em todos os locais visitados falta algum tipo de 

EPC, o que é bastante grave. Equipamentos básicos, como chuveiro de segurança e 

lava olhos são imprescindíveis em qualquer laboratório. É importante ressaltar que 

quatro locais responderam não possuir extintor de incêndio. No entanto, em consulta 

ao responsável pelos extintores de incêndio da EQ, foi esclarecido que três possuem 

em áreas comuns, e somente um realmente não tem acesso ao equipamento. 

Para a finalização da pesquisa de campo nos laboratórios da EQ, elaborou-se 

ainda um relatório de risco, em forma de tabela, conforme resumo apresentado 

(tabela 5.5), onde os pontos prevalentes na maior parte dos laboratórios são 

abordados, tanto em relação aos riscos apresentados, como à fonte dos riscos e 

possíveis medidas preventivas a serem adotadas. O relatório completo de cada 

laboratório em separado encontra-se no apêndice. 
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Tabela 5.55Resumo Relatório de Risco, suas fontes e sugestões e medidas Preventivas 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 

Temperatura elevada 

Banho Maria 

Estufa 

Bico de bunsen 

Uso obrigatório de EPI, 

como luvas com proteção 

térmica. 

Melhor localização de 

alguns equipamentos 

2. Risco Químico Produtos químicos em 

geral 

Bancadas 

Armários de reagentes 

Capela 

 

Uso obrigatório de EPI e 

dos EPC, como luvas, 

máscaras, óculos de 

segurança, capela de 

segurança química. 

Identificação do material 

e descarte organizado e 

adequado. 
3. Risco Biológico 
 

Placas de cultura 

Geladeira 

Bancadas 

Estufa 

Uso obrigatório de EPI e 

dos EPC. Organização e 

limpeza. Identificação do 

material e descarte 

organizado e adequado 

4. Risco Ergonômico 

Postura de trabalho 
Bancadas e banquetas Adequação de bancadas 

e banquetas.  

5. Risco de Acidentes 
 

Escada 

Bancadas 

Espaço físico 

Cilindros de gás no 

interior do laboratório 

Falta de sinalização 

Uso obrigatório de EPI e 

EPC 

Aumento da área de 

trabalho 

Armazenar cilindros de 

gás fora do laboratório 

Sinalizar áreas de risco 

 

Foi possível constatar que existem muitas falhas nos locais visitados, que vão 

desde a infraestrutura até a estrutura organizacional. Segundo relatos de 
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professores da EQ, no projeto original não houve uma previsão para a construção 

dos laboratórios, fato que pode justificar algumas falhas encontradas, como por 

exemplo, pilastras no interior dos mesmos, espaço físico insuficiente, que podem 

aumentar o risco de acidentes. A falta de espaço muitas vezes também gera 

desorganização nos locais e os equipamentos ficam localizados de forma 

inadequada, sendo dispostos no chão. É frequente a inadequação da altura das 

bancadas, o que pode aumentar os riscos ergonômicos. Também foi possível 

observar a falta de medidas básicas de Biossegurança, como a ausência de 

sinalização de áreas de risco e do uso de simbologia.  

É importante ressaltar a dificuldade na obtenção das respostas, que foram 

desde a marcação da visita, até possíveis faltas de informação por parte do membro 

do laboratório presente no momento. Como já mencionado, em nenhum dos locais o 

professor responsável foi quem respondeu o questionário, sendo designado um 

aluno de doutorado ou um técnico, fato que pode ter levado a falta de informação a 

respeito do laboratório visitado. 

É válido inferir que cada local tivesse um responsável pela aplicação e 

fiscalização das medidas de Biossegurança, para treinar novos alunos, ministrar 

palestras e cobrar dos responsáveis a implantação da Biossegurança na rotina do 

laboratório. 

 

5.2.2 Afastamento da EQ por acidente ou doença ocupacional 
 

Conforme já explicado, foi realizado o levantamento dos afastamentos da EQ 

nos últimos 20 anos, a fim de verificar a relação com o tipo de atividade laboral e 

aspectos de segurança e Biossegurança. 

O primeiro dado pesquisado foi o número de servidores da EQ, sendo 

realizada a separação por departamento e a classificação em docentes e técnicos 

administrativos, conforme mostrado na figura 5.13.  
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Figura 5.13 Quantidade de servidores da EQ em fevereiro de 2015 

 

A partir deste dado realizou-se uma análise criteriosa, quantitativa e 

qualitativa dos afastamentos, de 1995 a 2015. Primeiramente classificou-se os 

afastamentos, conforme visto na figura 5.14. 

 

 
Figura 5.14 Classificação do afastamento dos servidores da EQ 

 

Após esta classificação, foi realizada uma análise de cada tipo de 

afastamento, sendo estes classificados de acordo com o tipo e o tempo. 

Nas figuras 5.15, 5.16 e 5.17 são observados os motivos que levaram aos 

afastamentos. No caso de invalidez, foram observadas quatro ocorrências, sendo os 
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motivadores: problemas ortopédicos, câncer, problema cardiovascular e problema 

psiquiátrico, sendo um caso de cada.  

É visto que a maior parte dos falecimentos foi devido a algum tipo de câncer, 

sendo quatro dos dez casos registrados. Este número seria ainda maior se fossem 

computados os casos dos servidores falecidos após aposentadoria, totalizando 14 

falecimentos por câncer. Tal fato leva a crer que alguma atividade exercida nos 

laboratórios e os riscos a que os trabalhadores são expostos podem favorecer o 

surgimento desta doença. Por exemplo, por muitos anos, antes da disseminação do 

uso de kits enzimáticos e da cromatografia líquida de alta eficiência, a quantificação 

de açúcares redutores, em atividades de pesquisa e ensino do DEB/EQ, era feita 

pelo método Somogyi, em que uma das soluções empregadas contém arseniato em 

sua composição (SOMOGYI, 1952). É sabido que o arsênio é cancerígeno, sendo a 

exposição ocupacional por inalação associada a câncer de pulmão (PAVESI et al, 

2011). Estudos indicam que a exposição, ao longo de anos, a quantidades em nível 

de partes por bilhão (ppb), causa uma gama de doenças e debilidades crônicas, 

incluindo várias formas de câncer, estando o arsênio no topo da lista dos agentes 

carcinogênicos (DANI, 2014).  

A exposição ao arsênio associada às condições de trabalho inadequadas, 

como inexistência de capelas e pipetadores, pode, provavelmente, ter sido a causa 

dessa incidência de câncer. 

Chagas, Guimarães e Boccolini (2013), realizaram um estudo a respeito dos 

principais agentes carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho e concluíram 

que é provável que a exposição ambiental/ocupacional a agentes químicos de uma 

forma geral esteja contribuindo também para o adoecimento da população. 

Observou-se que a maioria dos afastamentos por doença, com retorno 

posterior ao trabalho, foi devido a problemas ortopédicos, sem relação aparente com 

atividades laborais. 

É visto que a maior parte dos casos de acidente de trabalho é por queda, o 

que pode ser explicado pela inexistência de um projeto arquitetônico adequado. Tal 

fato pode levar a um aumento dos riscos ergonômico e de acidentes. Segundo 

relatos, o último acidente ocorrido por queda foi em um fosso de um anfiteatro, que 

não possui grades de proteção.  
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Figura 5.15 Classificação dos casos de falecimento 

 
 
 

 
Figura 5.16 Classificação dos casos de afastamento 
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Figura 5.17 Classificação dos casos de acidente de trabalho 

 

Por fim, foi realizado o levantamento do tempo de afastamento dos 

servidores, nos casos de doença e acidente de trabalho, com retorno posterior às 

atividades laborais, conforme visto nas tabelas 5.6 e 5.7. 

 
Tabela 5.6 Tempo de afastamento por doença 

Doença Tempo de Afastamento 
Apêndicite Três meses 
Atropelamento Oito meses 
Câncer Até três anos 
Diabetes Até um ano 
Gota Seis meses 
Infarto Três meses 
Problema 
Circulatório Dois meses 
Problema Ortopédico Até um ano e seis meses 
Problema Renal Um mês 

 
Tabela 5.7 Tempo de afastamento por acidente de trabalho 

Acidente Tempo de Afastamento 
Acidente de trânsito Quatro meses 
Mordida de cachorro Dois meses 
Queda Até seis meses 

 

Segundo a Lei 8112 de 11 de dezembro de 1990 a prova de um acidente 

deverá ser feita no prazo de dez dias, prorrogável quando as circunstâncias o 
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exigirem. Assim como a licença médica só será concedida com base em perícia 

oficial (BRASIL, 1990). 

É visto então que o número de afastamentos nos últimos 20 anos pode ser 

considerado pequeno, em comparação com o número de servidores existentes. 

Porém é importante ressaltar que nem sempre a comunicação dos casos de 

acidentes ou doenças é realizada, portanto este número pode estar subestimado. 

Para evitar este problema deveria existir um sistema adequado de comunicação 

destes casos. Ainda assim, hoje esta notificação é muito mais eficaz do que há anos 

atrás, portanto pode-se dizer que o resultado encontrado é positivo. 

 
5.3 Conclusões parciais 

 

Após todas as análises foi possível verificar que nenhum dos doze 

laboratórios visitados encontra-se totalmente dentro das normas de Biossegurança 

ou do MTE, sendo necessárias obras, tendo como base um projeto arquitetônico 

adequado e que considere os riscos envolvidos. Foi constatado que nenhum 

laboratório possui sinalização das áreas de risco e poucos são os que têm manual 

de segurança e planos de contenção, mas a maior parte possui espaço e circulação 

adequados, POP e algum tipo de EPI e EPC. Porém, em todos os locais, foi 

observada a disposição dos pesquisadores de trabalharem conforme as normas de 

segurança, fato este que facilita a evolução positiva do quadro.  

De forma positiva, é visto um número pequeno notificações de afastamentos 

de servidores nos últimos 20 anos em relação à quantidade existente. Com a 

evolução e adoção de medidas de Biossegurança este número pode se tornar ainda 

menor. No entanto, a hipótese de subnotificação não deve ser afastada, o que pode 

ter resultado em números aquém da realidade. É possível observar a predominância 

dos casos de câncer, sendo esta doença a maior responsável pelos casos de 

falecimento. Tal fato corrobora a informação de que a exposição a agentes químicos 

pode contribuir para o desenvolvimento deste tipo de doença. 
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES  
 

6.1 Considerações Finais 
 

Muito já foi dito, mas é de grande importância citar que é fundamental a 

mudança que deve ocorrer na mentalidade dos responsáveis e usuários de 

laboratórios e coordenadores de cursos de graduação em relação à temática 

Biossegurança.  

 É imprescindível que, no meio acadêmico, os pesquisadores e professores 

incentivem o uso das normas, participando e contribuindo com ações, dando 

exemplo, ofertando cursos e palestras e oferecendo as condições necessárias ao 

trabalho com segurança, de forma que a saúde de todos seja resguardada e os 

trabalhos sejam executados da melhor forma possível. 

 Devem ser criadas com urgência disciplinas de graduação na área. Inserindo 

o assunto desde a graduação, este chegará mais facilmente na pós-graduação e 

assim o estudo na área aumentará, fomentando a publicação de artigos científicos e 

a difusão do tema. 

 Deve haver um compromisso institucional, em especial nas Universidades, 

para que as atividades ocorram de forma segura. Os responsáveis devem se 

empenhar na realização de reformas de seus laboratórios e o diálogo com os alunos 

deve ser permanente, de forma a fixar a idéia de que práticas seguras devem ser 

seguidas.  

 Do ponto de vista da gestão de recursos humanos, tomando por base o 

estudo realizado na EQ, seria importante que o setor de pessoal realizasse um 

acompanhamento da evolução dos casos de afastamentos e acidentes. Isso 

facilitaria o controle de informações e até mesmo a comunicação dos casos por 

parte dos servidores envolvidos. 

 

6.2 Conclusões: 
 

Após a avaliação dos resultados apresentados no capítulo 4, pode-se concluir 

que: 
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 As Instituições públicas são as que possuem o maior número de 

pesquisadores e de artigos científicos, com liderança da FIOCRUZ, sendo 

somente 4% da UFRJ, no caso dos pesquisadores e 14% no caso dos 

artigos, o que mostra que muito ainda tem de ser feito para a divulgação e 

estudo da Biossegurança na mesma; 

 A maior parte dos pesquisadores é da região Sudeste e da área da saúde, o 

que mostra que existe a necessidade de estimular a pesquisa na área em 

outras regiões do Brasil e que ainda há a cultura de que a Biossegurança só 

está relacionada a pesquisas envolvendo organismos vivos; 

 Maior parte dos artigos não é proveniente de dissertações e teses e também 

não está vinculado a algum projeto de pesquisa, o que reforça a necessidade 

de desenvolvimento de projetos de pesquisa na área; 

 Dos 300 pesquisadores encontrados apenas oito possuíam publicações, o 

que mostra a baixa produção e a necessidade de investimento na área, que 

notoriamente ainda é pouco estudada; 

 Na busca de trabalhos de pós-graduação da UFRJ é visto que esse número é 

muito pequeno e que se trata de um assunto ainda muito negligenciado, 

sendo a maior parte de mestrado; 

 A área com maior número de trabalhos na UFRJ é a Engenharia e são vistos 

também na área de arquitetura, justificado pela importância do estudo da 

adequação de laboratórios; 

 Também na pós-graduação em nível nacional é visto que o número de 

trabalhos é muito pequeno, sendo que a pesquisa de algumas palavras-chave 

não retornou nenhum resultado. Os únicos trabalhos encontrados são da área 

de veterinária; 

 Realizando uma comparação entre o número de trabalhos da UFRJ em 

relação à pesquisa em nível nacional foi visto que a UFRJ possui maior 

número de dissertações e teses, estando a frente de outras Universidades; 

 No ensino de graduação da UFRJ é observado que muito ainda há a ser feito. 

Dentre as unidades acadêmicas pesquisadas, somente três ofertam em seus 

cursos alguma disciplina. A EQ oferece desde 2004 (para quatro cursos como 

disciplina eletiva), a FF, desde 2007 e Ciências Biológicas – modalidade 

Biotecnologia desde 2010.  
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 Em vários cursos, em que há obrigatoriamente uma rotina diária em 

laboratório não há a oferta da disciplina, nem mesmo na forma de eletiva; 

 O pequeno número de disciplinas, teses e dissertações demonstra que, 

apesar de essencial, a Biossegurança não é vista com tanta importância, não 

sendo objeto de estudo e sendo negligenciada por grande parte dos próprios 

usuários de laboratórios de ensino e pesquisa, seja por falta de 

conhecimento, seja por excesso de confiança. 

 

A avaliação capítulo 5 leva às seguintes conclusões: 

 

 Pode-se constatar que nenhum dos laboratórios da EQ se enquadra 

totalmente nas normas de Biossegurança; 

 Alguns laboratórios encontram-se em uma situação bastante precária e há 

uma urgente necessidade de obras. É visto que a maior parte dos 

responsáveis possui uma preocupação real com a melhoria do ambiente de 

trabalho, a fim de proporcionar segurança aos usuários; 

 Ainda que alguns responsáveis se preocupem com a Biossegurança de seus 

alunos, foi constatado que alguns usuários insistem em cultivar hábitos 

altamente prejudiciais, como trabalhar sem EPI e por longas jornadas. Isto 

mostra que um trabalho de conscientização e até mesmo de fiscalização deve 

ser feito pelos responsáveis;  

 De uma forma geral, é necessário, em caráter de urgência, reformas a fim de 

enquadrar o espaço físico, aquisição de equipamentos de segurança e 

principalmente, uma mudança na mentalidade dos responsáveis e usuários, 

que insistem em negligenciar as normas de Biossegurança; 

 É visto que alguns itens do segundo questionário estão ausentes em todos os 

laboratórios, como a existência de planos de emergência. Em alguns 

laboratórios há a falta de equipamentos básicos, como por exemplo extintor 

de incêndio. Tais medidas podem ser facilmente adotadas, pelo professor 

responsável ou até mesmo pelos usuários do laboratório, portanto tais ações 

devem ser executadas tão logo quanto possível; 
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 Em relação ao afastamento dos servidores da EQ nos últimos 20 anos foi 

visto que este número é pequeno em comparação ao número total de 

funcionários existentes, o que certamente é um fato positivo; 

 Não há como ter certeza de que doenças foram causadas por falta de adoção 

de medidas de segurança, mas existe a tendência a se imaginar que com a 

evolução da Biossegurança, com medidas como a realização de obras de 

adequação, compra de equipamentos adequados e mudança da mentalidade 

dos trabalhadores, algumas doenças podem ter seu número reduzido.    

 

6.3 Perspectivas Futuras 
 

Para a continuidade deste trabalho, são apontadas como sugestões: 

 

 Estudo envolvendo o levantamento de disciplinas no maior número de Cursos 

de Graduação/Universidades, envolvendo não só cursos correlatos à Área 

Biotecnológica, mas também em outras áreas; 

 Avaliação da formação continuada em Biossegurança, envolvendo oferta de 

disciplinas de pós-graduação em Cursos Stricto sensu e, ainda, oferta de 

Cursos Lato sensu; 

 Estudos no panorama da Biossegurança no âmbito industrial e a sua relação 

com a legislação em vigor. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIOS, ANÁLISE DE RISCO E MAPA DE 
RISCO DOS LABORATÓRIOS DA EQ/UFRJ 

 
Laboratório 1 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa e ensino 
Tamanho aproximado do laboratório 80 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? Sim 
Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 15 
Período de atividade do laboratório Diurno 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, pipetadores automáticos, 
óculos de proteção e pêra 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

Lava olhos, extintor de incêndio, capela 
de segurança química e capela de 
segurança biológica 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Sim, para o extintor de incêndio 
Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório 

Queimaduras com ácido sulfúrico e 
com ácido acético e fogo na capela 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Lodo ativado (consórcio 
bacteriano) e fungos (Penicillium 
simplicissimum, por exemplo), lodo 
anaeróbio, Pseudomonas sp 
 
Classe de Risco 1. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Tratamento de efluentes industriais e 
solos contaminados e análise de 
efluentes sanitários 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos X 
Existem responsáveis pelos equipamentos X 
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X 
Há ficha de registro de uso para os equipamentos X 
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários X 

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas X 
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los X 
As áreas de risco são devidamente sinalizadas X 
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente 

 
X 

 O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X 
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo X 
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos X 
Existem EPIs disponíveis X 
Existem EPCs disponíveis X 
As pessoas usavam EPIs durante a visita X 
As pessoas usavam EPCs durante a visita X 
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável X 
Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X 
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X 
O espaço e circulação do laboratório são adequados X 
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada X 
As paredes são claras e de fácil limpeza  X 
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X 

  As bancadas são adequadas ao trabalho X 
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X 
As portas são largas o suficiente X 

  As portas possuem visores X 
As janelas ficam na parte superior X 
A iluminação é adequada X 

  O mobiliário é claro e feito de material adequado X 
Há lâmpadas de emergência no laboratório X 
Há sistema de exaustão no laboratório X 
Há sistema de comunicação no laboratório X 
Telefonia X 
Audio e video X 
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos X 
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas X 
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)   X   
Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações   X   
Há disponível um manual de segurança   X   
Quais dos seguintes itens contempla:       
Medidas gerais de segurança       
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos       
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos       
Medidas de controle e proteção       
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs       
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança       
Procedimentos para situações de emergência       
Instruções para acompanhamento médico e vacinação       
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Banho 
Manta 
Placa de aquecimento 
Estufa 
Digestor 
Estantes 
Mufla 

Uso obrigatório de EPI´s 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Capela 
Armário de Reagentes 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 
Identificação do material e 
descarte adequado 

3. Risco Biológico 
 

Freezer 
Geladeira 
Bancadas 
Shaker 
Estufa 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC  
Organização e limpeza 
Identificação do material e 
descarte adequado 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Pia 

Aquisição de bancos mais 
adequados 
Adequar a altura da pia 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Bancadas e banquetas 
Espaço pequeno/grande 
quantidade de 
equipamentos 

Uso obrigatório de EPI 
Ampliação do ambiente 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 2 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa  
Tamanho aproximado do laboratório 100 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? Sim 
Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 15 
Período de atividade do laboratório Integral 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, máscara, pipetadores 
automáticos, óculos de proteção e pêra 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe Extintor de incêndio e fluxo laminar 
O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 
Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Incêndio no shaker 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Bactérias, leveduras e fungos. 
Bacillus subtillis, Aureobasidium 
pullulans, Rhodotorula sp, Lactobacillus 
bulgaricus, Aspergillus terreus e culturas 
diversas isoladas de solo multi-
contaminado com hidrocarboneto e 
metais e de monumentos históricos. 
 
Classe de Risco 2. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Produção de biopolímeros, carotenóides, 
fitorremediação, biorremediação, 
corrosão microbiológica, crescimento de 
cultura e processos fermentativos. 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos  X  
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos  X  
Há ficha de registro de uso para os equipamentos  X  
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários  X  

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas  X  
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo  X  
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos  X  
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X   

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X   
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada  X  
O espaço e circulação do laboratório são adequados  X  
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada  X  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar)  X  
As bancadas são adequadas ao trabalho   X 
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores  X  
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada  X  
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório  X  
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Estufa 
Bico de bunsen 
Destilador 

Uso obrigatório de EPI 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de Reagentes 
Cilindros de gás (de 
nitrogênio líquido e de 
cozinha) 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 
Identificação do material 
e descarte adequado 

3. Risco Biológico 
 

Freezer 
Geladeira 
Bancadas 
Shaker 
Estufa 
Pias 
Fluxo laminar 
Microscópio 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC  
Organização e limpeza 
Identificação do material 
e descarte adequado 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Mezanino Aquisição de bancos 
mais adequados 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Bancadas e banquetas 
Escada 
Falta de sinalização para 
o extintor de incêndio 
Equipamentos localizados 
em local indevido 
Cilindros de gás 
localizados no interior do 
laboratório 
Piso inadequado 
Descarte inadequado 
Disposição de material 
inadequado 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar as áreas de 
risco e de localização do 
extintor de incêndio 
Alocar os equipamentos 
de forma adequada 
Armazenar fora do 
laboratório os cilindros de 
gás 
Adequar o piso 
Dispor de gerenciamento 
de resíduos 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 3 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa  
Tamanho aproximado do laboratório 20 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? Sim 
Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 10 
Período de atividade do laboratório Integral 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, pipetadores automáticos, 
óculos de proteção e pêra 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe Extintor de incêndio e fluxo laminar 
O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 
Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Quebra do vidro do fluxo laminar  

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Fungos como Tricodema harziano e 
bactérias como Pseudomonas sp 
 
Classe de Risco 2. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 
Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Fermentação, cultivo de microrganismos 
e preparo de meio de cultura. 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos  X  

Existem responsáveis pelos equipamentos  X  
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos  X  
Há ficha de registro de uso para os equipamentos  X  
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários  X  

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas  X  
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo X   
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos  X  
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável  X  

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X   
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada  X  
O espaço e circulação do laboratório são adequados  X  
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada  X  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar)  X  
As bancadas são adequadas ao trabalho  X  
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas  X  
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores  X  
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório  X  
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Ambiente com pouca 
circulação de ar 
Centrífuga 
Bico de bunsen 
Banho maria 

Uso obrigatório de EPI e 
EPC 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 
Descarte organizado e 
adequado 

3. Risco Biológico 
 

Placas de cultura 
Geladeira 
Bancada 
Estufa 
Fluxo laminar 

Uso obrigatório de EPI e 
EPC 
Organização e limpeza 
Descarte organizado e 
adequado 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 
Armarios 

Aquisição de bancos 
mais adequados 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Bancadas e banquetas 
Escada 
Espaço físico 
Armários 

Uso obrigatório de EPI e 
EPC 
Reorganização da área 
física do laboratório 
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Laboratório 4 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa e ensino 
Tamanho aproximado do laboratório 100 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? Não 
Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 3 
Período de atividade do laboratório Integral 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, máscara, pipetadores 
automáticos, óculos de proteção e pêra 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

Extintor de incêndio, autoclave, cabine 
de segurança biológica, capela de 
exaustão de gases, chuveiro de 
emergência e lava olhos 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Sim. “Proibido fumar” e “não comer”. 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório 

Houve a queda de uma estante de 
reagentes, que causou a interdição do 
corredor por um dia. Após o episódio a 
estante foi substituída por uma de 
alvenaria 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Gêneros Saccharomyces e 
Aspergillus  
 
Classe de Risco 2. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Aulas de graduação, desenvolvimento 
de dissertações de mestrado e teses de 
doutorado. Preparo de meios, 
quantificações colorimétricas e 
fermentações. 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos   X 

Existem responsáveis pelos equipamentos X   
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X   
Há ficha de registro de uso para os equipamentos X   
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários   X 

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas   X 

Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo   X 

Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos X   
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável   X 

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos   X 

As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada  X  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Estufa 
Autoclave 
Banho 
Destilador 

Uso obrigatório de EPI 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Geladeira 
Estufa 
Bancadas 
Shaker 
Autoclave  
Capela 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas Aquisição de bancos 
mais adequados.  

5. Rico de Acidentes 
 

Bancadas e banquetas 
Falta de sinalização das 
áreas de risco 
Mesas próximas as 
bancadas  
 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar as áreas de 
risco 
Adequação do espaço 
físico 
Disposição de mesas em 
área separada onde são 
realizados os 
experimentos 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 5 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa  
Tamanho aproximado do laboratório 100 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? Sim 
Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 12 
Período de atividade do laboratório Integral 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, pipetadores automáticos, 
óculos de proteção e pêra 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

Extintor de incêndio, cabine de 
segurança biológica, capela de exaustão 
de gases 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Sim. Sinalização de incêndio 
Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Não houve 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Leveduras, bactérias como 
Yarrowia lipolytica, gênero Clostridium.  
 
Classe de Risco 2. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 
Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Cultivo de anaeróbios, análises químicas 
e cultivo de leveduras 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos X   
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X   
Há ficha de registro de uso para os equipamentos X   
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários   X 

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas 
X   

Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo   X 

Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos   X 
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável   X 

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X   
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada  X  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório X   
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório X   
Telefonia X   
Audio e video X   
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos X   
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Estufa 
Autoclave 
Bico de bunsen 

Uso obrigatório de EPI 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Capela 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Microrganismos em geral 
Bancadas 
Shaker 
Geladeira 
Biorreator 
Cabine de segurança 
biológica 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Mesanino 

Aquisição de bancos mais 
adequados.  

Rico de Acidentes 
 

Falta de sinalização das 
áreas de risco 
Vazamento de água 
 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar as áreas de 
risco 
Manutenção das 
instalações 
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Laboratório 6 

 

 Questionários 
 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa  
Tamanho aproximado do laboratório 20 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? Sim 
Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 9 
Período de atividade do laboratório Integral 

De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, pipetadores automáticos, 
óculos de proteção, pêra e máscara com 
filtro para solventes orgânicos e metais 
pesados 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

Extintor de incêndio, capela de exaustão 
de gases, fluxo laminar e autoclave 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 
Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Curto circuito em tomada 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Bactérias como Escherichia coli 
geneticamente modificada.  
 
Classe de Risco 2. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Desenvolvimento de Biossensores para 
a área de biocombustíveis (glicerol e 
ácidos graxos livres) e meio ambiente 
(fenol, mercúrio, atrazina e ácido 
benzóico). 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X  

 

Existem responsáveis pelos equipamentos X   
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X  

 

Há ficha de registro de uso para os equipamentos X   
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários X  

 

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas  X 
 

Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X  
 

As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X 

 

O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado   X 
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo   X 

Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos X   
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X  

 

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X  

 

As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X  

 

O espaço e circulação do laboratório são adequados  X  
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada - -  

As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente  X  
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório   X 
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  

O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X 

 

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X 

 

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Centrífuga 
Estufa 
Banho 
Bico de bunsen 
Autoclave  
Destilador 

Uso obrigatório de EPI 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Placas de cultura 
Geladeira 
Bancada 
Shaker 
Estufa 
Banho maria 

Uso obrigatório de EPI e 
EPC 
Organização e limpeza 
Identificação do material, 
descarte organizado e 
adequado 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos 
mais adequados.  

5. Rico de Acidentes 

Chama 

Projeto inadequado 

Choque elétrico 

 

Bico de Bunsen 

Bancadas 

Escada 

Espaço físico 

Armário de regentes e de 

vidrarias 

Uso obrigatório de EPI 

Adequação do espaço 

físico 

Dispor de gerenciamento 

de resíduos 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 7 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Ensino e Pesquisa 
Tamanho aproximado do laboratório 40 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? 

Não 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 7 

Período de atividade do laboratório Diurno 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe Jaleco, luva, e máscara 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe Fluxo laminar  

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? 

Sim. “Uso de jaleco”, “lave as mãos”, 
“use luvas”, entre outros 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Não houve 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Microrganismos como Escherichia 
coli, Salmonella sp, Aspergillus sp, 
Listeria sp, Pseudomonas sp, 
Staphylococcus aureus e coliformes em 
geral 
 
Classe de Risco 2. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Pesquisa de Salmonella em alface 
orgânico, de fungos termorresistentes 
em sucos e análise microbiológica de 
alimentos  
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos   X 

Existem responsáveis pelos equipamentos X   
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X   
Há ficha de registro de uso para os equipamentos  X  
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários   X 

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas 
X   

Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas X   
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo X   
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos  X  
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X   

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos   X 

As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada - -  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores  X  
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos X   
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  



159 
 

 
 

Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Estufa 
Botijão de gas 
Banho 
Autoclave  
Bico de bunsen 
Placa de aquecimento 

Uso obrigatório de EPI 
Realizar a manutenção 
da autoclave 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Estufa 
Fluxo laminar 
Galadeira 
Pia 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
EPC 
Organização e limpeza 
Descarte organizado e 
adequado 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos 
mais adequados.  

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Espaço físico 
Botijão de gás localizado 
no chão, sem nenhum 
suporte 
 

Uso obrigatório de EPI 
Adequação do espaço 
físico 
Dispor de gerenciamento 
de resíduos 
Localizar equipamentos e 
materiais em local 
adequado 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 8 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Ensino e Pesquisa 
Tamanho aproximado do laboratório 70 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? 

Não 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 7 

Período de atividade do laboratório Diurno 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, pipetador automático, pêra, 
óculos de segurança 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe Fluxo laminar e lava olhos 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Queda de uma prateleira com ácido 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Trabalha-se com microalgas 
 
Classe de Risco 1. 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório Pesquisa de tecnologia de óleos 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos X   
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X   
Há ficha de registro de uso para os equipamentos X   
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários X   

Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas  X  
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo X   
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos X   
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   
Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X   

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos  X  
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada X   
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
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Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc) 

X   

Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança X   
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança X   
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos  X  
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos  X  
Medidas de controle e proteção  X  
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs  X  
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança  X  
Procedimentos para situações de emergência  X  
Instruções para acompanhamento médico e vacinação  X  
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Estufa 
Placa de aquecimento 
Rotavapor 
Soxhlet 

Uso obrigatório de EPI 
 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 
Capela 
Geladeira 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Estufa 
Galadeira 
Pia 
Bancadas 

Uso obrigatório de EPI e 
EPC 
Organização e limpeza 
 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos 
mais adequados 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Prensa 
Falta de sinalização de 
áreas de risco 
Falta de área 
administrativa 
Separação de pias de 
lavagem de material e 
lavagem de mãos 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar áreas de risco 
Adequação do espaço 
físico e infra estrutura do 
laboratório 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 
 

 Mapa de risco 
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Laboratório 9 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Ensino e pesquisa 
Tamanho aproximado do laboratório 100 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? 

Sim 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 7 

Período de atividade do laboratório Integral 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Luvas, óculos de segurança, pipetador 
automático, máscaras e jaleco 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

Capela, chuveiro de segurança, lava 
olhos e extintor de incêndio 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? 

Sim. Proibido comer e localização do 
extintor de incêndio e chuveiro de 
segurança 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Não ocorrei 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Sim. Microalgas. 
Classe de risco 1 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? NB2 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Produção de biocompostos a partir de 
microalgas, de interesse econômico. 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos  X  
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos  X  
Há ficha de registro de uso para os equipamentos X   
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários X   
Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas   X 
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo X   
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos  X  
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X   

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X   
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada X   
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar)   X 
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc) 

X   
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Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Autoclave 
Placa aquecedora 
Destilador 
Mufla 
Estufa 
Liofilizador 

Uso obrigatório de EPI 
 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 
Capela 
Balança 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Mesa agitadora 
Liofilizador 
Fluxo laminar 
Geladeira 
Estante 

Organização e limpeza 
 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas fechadas (sem 
abertura para as pernas) 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos 
mais adequados 
Adequação das bancadas 
 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Falta de sinalização de 
áreas de risco 
Separação de pias de 
lavagem de material e 
lavagem de mãos 
Falta de sistema de 
descarte de resíduos 
Lixeiras inadequadas 
(sem pedal) 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar áreas de risco 
Adequação do espaço 
físico e infra estrutura do 
laboratório 
Separar a pia de lavagem 
das mãos e dos materiais 
Padronizar um sistema 
adequado de descarte de 
resíduos 
Aquisição de material 
adequado 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 10 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Ensino e Pesquisa 
Tamanho aproximado do laboratório 100 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? 

Sim 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 30 

Período de atividade do laboratório Diurno 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Jaleco, luva, pipetador automático, pêra, 
máscara, óculos de segurança. 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe Capela e extintor de incêndio. 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Vazamento de bombona com resíduos 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Não 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? - 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Tratamento de efluentes industriais e 
lixiviado de aterros sanitários. 
Tratamento de água industrial e para 
consumo. 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos  X  
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos  X  
Há ficha de registro de uso para os equipamentos X   
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários X   
Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas  X  
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado   X 
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo X   
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos X   
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X   

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos X   
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada  X  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório  X  
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  
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Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Forno para demanda 
química de oxigênio 
Placa de aquecimento 
Estufa 
Banho maria 

Uso obrigatório de EPI 
 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 
Capela 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Microrganismos do 
ambiente 

Organização e limpeza 
 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos mais 
adequados 
 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Falta de sinalização de 
áreas de risco 
Separação de pias de 
lavagem de material e 
lavagem de mãos 
Cilindros de gás 
dispostos no interior do 
laboratório 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar áreas de risco 
Adequação do espaço 
físico e infra estrutura do 
laboratório 
Separar a pia de lavagem 
das mãos e dos materiais 
Armazenar os cilindros de 
gás fora do laboratório 
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Laboratório 11 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Ensino e Pesquisa 
Tamanho aproximado do laboratório 50 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? 

Não 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 5 

Período de atividade do laboratório Diurno 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe Luvas, máscaras e jaleco 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe Capela 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório Não 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Não 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? - 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Processos de separação em equilíbrio, 
equilíbrio: liquido-vapor em ebuliômetro, 
densidade, teor de umidade. Extração 
liquido liquido em Soxhlet. Simulações 
em Pro II, Hysys, Superpro 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos   X 
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X   
Há ficha de registro de uso para os equipamentos   X 
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários X   
Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas   X 
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo   X 

Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos  X  
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável 

X   

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos  X  
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada X   
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório X   
Há sistema de exaustão no laboratório X   
Há sistema de comunicação no laboratório X   
Telefonia X   
Audio e video X   
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  
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Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    
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 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Ebuliômetro 
Placa de aquecimento 
Rotavapor 
Extrator 
Shaker 
Coluna de destilação 

Uso obrigatório de EPI 
 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 
Capela 
Extrator 
pHmetro 
Titulador 
Coluna de destilação 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Microrganismos do 
ambiente 

Organização e limpeza 
 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos 
mais adequados 
 

5. Rico de Acidentes 
Projeto inadequado 
 

Falta de sinalização de 
áreas de risco 
Ausência de área 
administrativa 
Separação de pias de 
lavagem de material e 
lavagem de mãos 
Cilindros de gás 
dispostos no interior do 
laboratório 
Falta de sistema de 
descarte de resíduos 

Uso obrigatório de EPI 
Sinalizar áreas de risco 
Adequação do espaço 
físico e infra estrutura do 
laboratório 
Separar a pia de lavagem 
das mãos e dos materiais 
Armazenar os cilindros de 
gás fora do laboratório 
Padronizar um sistema 
adequado de descarte de 
resíduos 
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 Mapa de risco 
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Laboratório 12 

 

 Questionários 

 

Descrição do item Detalhamento 
Natureza do laboratório Pesquisa 
Tamanho aproximado do laboratório 150 m2 
Laboratório possui área 
administrativa e destinada a parte 
prática separadas? 

Não 

Número aproximado de pessoas que 
trabalham no laboratório 10 

Período de atividade do laboratório Integral 
De quais equipamentos de proteção 
individual o laboratório dispõe 

Luvas, óculos de segurança, máscaras e 
jaleco 

De quais equipamentos de proteção 
coletiva o laboratório dispõe 

Capela, chuveiro de segurança e lava 
olhos 

O laboratório possui sinalização de 
algum tipo? Qual? Não 

Cite se já ocorreu algum acidente no 
laboratório 

Explosão de uma célula de equilíbrio de 
alta tensão 

No laboratório são utilizados 
microrganismos? Quais e de qual 
classe de risco? 

Não 

Qual a classificação do laboratório 
quanto ao risco biológico? - 

Atividades desenvolvidas no 
laboratório 

Equilíbrio de fases (alta e baixa 
pressão), produção de biodiesel (alta e 
baixa pressão), formação de hidrato, 
estudo da velocidade do som e 
cromatografia, usinagem para fabricação 
de equipamentos 
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Descrição item Sim Não Parcialmente 
Foram estabelecidos e padronizados procedimentos operacionais 
para as operações e trabalhos no laboratório, que são seguidos 
por todos 

X   

Existem responsáveis pelos equipamentos X   
Há por parte destes treinamento para a utilização dos 
equipamentos X   
Há ficha de registro de uso para os equipamentos  X  
Há manual de operação e ficha de segurança dos equipamentos 
disponível para os usuários  X  
Os equipamentos tem revisão e manutenção periódicas  X  
Os equipamentos são devidamente identificados quanto a 
voltagem a ser usada para ligá-los 

X   
As áreas de risco são devidamente sinalizadas  X  
Há algum preparo dos usuários do laboratório de como proceder 
em caso de acidente  X  
O material do laboratório (reagentes e vidraria) é inventariado X   
O material do laboratório (reagentes e resíduos) é devidamente 
identificado, inclusive quanto ao grau de periculosidade do mesmo  X  
Há sistema adequado e separado de descarte de resíduos  X  
Existem EPIs disponíveis X   
Existem EPCs disponíveis X   
As pessoas usavam EPIs durante a visita X   
As pessoas usavam EPCs durante a visita X   Houve algum tipo de informação para os usuários recentes quanto 
as práticas seguras a serem obedecidas no laboratório por parte 
do responsável   X 

Objetos pessoais são guardados em área fora do local de 
realização de experimentos  X  
As bancadas se apresentavam limpas e sem aglomeração de 
material de forma desorganizada X   
O espaço e circulação do laboratório são adequados X   
Cilindros de gás e similares são colocados fora do laboratório, em 
área delimitada e sinalizada  X  
As paredes são claras e de fácil limpeza  X   
O piso é adequado (não escorregadio e fácil de limpar) X   
As bancadas são adequadas ao trabalho X   
É obedecida a distância de 1 m entre os analistas X   
As portas são largas o suficiente X   
As portas possuem visores X   
As janelas ficam na parte superior X   
A iluminação é adequada X   
O mobiliário é claro e feito de material adequado X   
Há lâmpadas de emergência no laboratório X   
Há sistema de exaustão no laboratório   X 
Há sistema de comunicação no laboratório   X 
Telefonia X   
Audio e video  X  
Há separação das pias para lavagem de material e para a 
lavagem das mãos  X  
O laboratório adota sistema de cores para identificação e 
delimitação de áreas  X  
Existem no laboratório planos de contenção quando ocorrem 
situações de emergência (vazamentos, contaminações, explosões 
etc)  X  
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Existem no laboratório planos de emergência para enfrentar 
situações críticas como falta de energia elétrica, água, incêndio e 
inundações  X  

Há disponível um manual de segurança  X  
Quais dos seguintes itens contempla:    
Medidas gerais de segurança    
Procedimentos de armazenamento, identificação, manuseio e 
transporte de produtos químicos, radioativos e biológicos    
Ações para descarte e controle ambiental dos produtos químicos, 
biológicos e radioativos    
Medidas de controle e proteção    
Procedimentos para uso, manutenção e descarte de EPIs    
Medidas para uso, manutenção e controle ambiental de EPCs e 
equipamentos de segurança    
Procedimentos para situações de emergência    
Instruções para acompanhamento médico e vacinação    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 
 

 Relatório de risco 

 

Grupo de Risco Fontes Sugestões/medidas 
preventivas 

1. Risco Físico 
Temperatura elevada 

Reatores de alta pressão 
Células de equilíbrio 

Uso obrigatório de EPI 
 

2. Risco Químico Produtos químicos em 
geral 
Armário de reagentes 
Bancadas 
Capela 
Cromatógrafos 

Uso obrigatório de EPI e 
dos EPC 

3. Risco Biológico 
 

Microrganismos do 
ambiente 

Organização e limpeza 
 

4. Risco Ergonômico 
Postura de trabalho 

Bancadas e banquetas 
Assentos no mezanino 

Aquisição de bancos 
mais adequados 
 

5. Rico de Acidentes 

Projeto inadequado 

 

Falta de sinalização de 

áreas de risco 

Ausência de área 

administrativa 

Separação de pias de 

lavagem de material e 

lavagem de mãos 

Cilindros de gás 

dispostos no interior do 

laboratório 

Falta de sistema de 

descarte de resíduos 

Uso obrigatório de EPI 

Sinalizar áreas de risco 

Adequação do espaço 

físico e infra estrutura do 

laboratório 

Separar a pia de lavagem 

das mãos e dos materiais 

Armazenar os cilindros de 

gás fora do laboratório 

Padronizar um sistema 

adequado de descarte de 

resíduos 
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 Mapa de risco 

 
 

 


