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• Riscos Ambientais;

• Riscos Laboratoriais;

• Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais;  

Introdução



Objetivos
Diagnosticar os riscos físicos, químicos e biológicos que os trabalhadores estão expostos, em um 

laboratório de análises agronômicas e ambientais localizado no município de Campo Mourão/PR e 

propor métodos para preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores de acordo com o 

que estabelece as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Objetivo Específicos:
- Antecipar e reconhecer os riscos ambientais no laboratório 

avaliado;

- Aplicar questionário de avaliação preliminar de riscos aos 

trabalhadores do laboratório avaliado;

- Diagnosticar qualitativamente os riscos químicos e biológicos, 

e diagnosticar quantitativamente os riscos físicos como ruído, 

iluminação e calor presentes no laboratório

- Elaborar o mapa de riscos;

- Propor medidas de controle dos riscos ambientais 

detectados de acordo com as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

aplicáveis à atividade;



Metodologia

O presente trabalho foi realizado em um Laboratório de análises agronômicas e ambientais de Campo 
Mourão. O estudo foi feito in loco com o auxílio de metodologias de avaliação propostas pelas NR’s do 

Ministério do Trabalho, observação dos trabalhadores e aplicação de questionário. Os parâmetros avaliados 
foram: estrutura física, atividade laboral, ergonomia, físico, químico, biológico e condições de trabalho. 

Start 
1 2 3

Antecipação e 
reconhecimento dos riscos 
ambientais e legislações 

aplicáveis

Avaliação quantitativa, 
avaliação qualitativa e 

monitoramento dos riscos 
ambientais

Propostas de medidas de 
controle para os riscos 
ambientais detectados



Antecipação e reconhecimento dos riscos 
ambientais e legislações aplicáveis

• Classificação do laboratório conforme NR 4 e NR 5
• Questionário reconhecimentos de riscos nos setores
• Observação dos trabalhadores 
• Elaboração do mapa de riscos ambientais
• Avaliação das normas regulamentadoras aplicáveis ao laboratório
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Avaliação Quantitativa, Avaliação Qualitativa e 
Monitoramento dos Riscos Ambientais
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Proposta de Adequação e Medidas de Controle para os 
Riscos Ambientais Detectados na Empresa

Após a coleta de dados e avaliação dos riscos 

ambientais, os resultados obtidos foram 

confrontados com as leis trabalhistas e as normas 

regulamentadoras complementares ao Capítulo V 

da CLT. A partir destes dados foram elaboradas 

propostas para medida de controle  dos riscos 

ambientais encontrados nos postos de trabalho.
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Apresentação dos Resultados

Classificação do Laboratório

Atividade: Análises físico-química e biológica de água e
efluente, análise química do solo, análise de tecido
vegetal e análise de nematoide em plantas.

Horário de funcionamento: 08:00 ás 11:30 e das 13:30 
ás 18:00

Grau 2



Etapa 1 - Colaboradores

Nr 4: de acordo com o dimensionamento previsto na referida NR 4 no Quadro II, a 
empresa está desobrigada a manter em funcionamento o SESMT

Nr 5: a empresa deverá designar um funcionário para ser representante 
da CIPA



Etapa1 - Resultado questionário dos colaboradores

Riscos aos quais os colaborares acreditam estar expostos
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Etapa 1 -Antecipação dos riscos ambientais



Etapa 1 - Antecipação e reconhecimento dos riscos 
ambientais

LOCAL
Num. de 

colaboradores

RISCOS

Ergonômico Físico Acidente Biológico Químico

Administrativo 1 X X X

Diretoria 2 X X X X X

Limpeza 1 X X X X X

Controle de Qualidade 1 X X X

Laboratório 4 X X X X X

Comercial 2 X X X



Etapa 1 -Mapeamento dos riscos



Etapa 1 – Normas Regulamentadoras



Etapa 2 – Avaliação qualitativa dos riscos químicos

◉Diagnóstico de produtos químicos e inventário de 
produtos químicos:

◉Total: 

◉ 62 agentes químicos;

◉ 7 são cancerígenos;

◉ 1 não possui FISPQ disponível no laboratório;

◉ 24 representam riscos a pele e aos olhos;

◉ 20 não apresentam características perigosas.



Etapa 2 – Avaliação qualitativa dos riscos químicos

◉Alocação dos fatores de risco dos agentes químicos:

◉

• 20 classificados como não perigosos;

• 11 classificados como fator de risco “A” que significada produtos 
menos prejudiciais à saúde; 

• 12 considerados como fator de risco “E” causam graves 
problemas à saúde dos trabalhadores; 

• 2 classificados como fator de risco “B”, 

• 16 classificados como risco “C”;

• 1 foi classificado como risco “D”;

• 24 apresentam danos em contato com a pele e olhos.



Etapa 2 – Avaliação qualitativa dos riscos químicos

Propagação no ambiente: o único agente químico que apresentou alta propagação no ambiente foi 
o hidróxido de amônio



Riscos evidenciados



Etapa 2 - Avaliação quantitativa de ruído

◉Norma de Higiene Ocupacional NHO 01- O período escolhido para medição foi dia 31/01/2017, 
pois nas terças há um fluxo maior de trabalho e utilização de equipamentos pelos trabalhadores 
de forma geral.





Etapa 2 – Avaliação quantitativa de iluminação

◉As medições seguiram a Norma ABNT 5382, 
respeitando 10 minutos de estabilização do 
equipamento e a altura de 80 cm do piso.



Etapa 2 – Avaliação quantitativa de iluminação



Etapa 2 - Avaliação risco biológico

Tabela 10: Resultado da Avaliação de Risco Biológico

Local 1:10 1:100

B1: Bancada laboratório de água e efluente 1 0

B2: Bancada de preparo de meios de cultura e 

amostras
2 0

B3: Bancada de semeadura 0 0

Teste de Swab - Metodologia de Manheimer e Ybanez proposto por Andrade (2008)



Etapa 2 - Avaliação quantitativa de radiação não 
ionizante 

◉Foi observado que durante as análises microbiológicas que os 

colaboradores utilizam uma capela de fluxo laminar que contém 

luz germicida. A luz ultravioleta germicida tem um pico em um 

comprimento de onda de 253.7 nanômetros e é conhecida por 

sua habilidade de destruir microorganismos como vírus, bactéria 

e mofos.

Classificada como radiação não ionizante, pois a mesma possui 
comprimento de onda de 250 nanômetros.



Etapa 3 – Medidas de controle sugeridas

◉Riscos químicos:

• Gerenciar resíduos químicos;

• Disponibilizar FISPQ;

• Fazer etiquetas de identificação conforme normativa;

• Treinamento dos colaboradores para gerenciamento dos agentes químicos;

• Disponibilizar EPI adequados de acordo coma orientação da FISPQ;

• Adequar as capelas de exaustão para manipulação de agentes químicos;

• Implantar medidas de controle conforme Fundacentro 2011



◉Ruído:

Para utilização de moinho, utilizar protetor auricular;

Realizar treinamento com os colaboradores para utilização e conservação do 
EPI;

Etapa 3 – Medidas de controle sugeridas



◉Iluminação:

De 14 pontos avaliados, 13 pontos estão abaixo do que sugere a Norma. 
Sendo assim, faz-se necessário que seja readequado o projeto de 
iluminação dos postos de trabalho para que os colaboradores possam 
realizar as atividades com precisão e garantam a sua segurança durante 
as atividades.

Etapa 3 – Medidas de controle sugeridas



◉Biológico:

Conforme a NR 15 em seu anexo 14 - Agentes e Riscos Biológicos em 

Segurança e Higiene do Trabalho, estabelece que atividades que envolvem risco 

biológico de qualquer grau deve ser considerado como trabalho Insalubre. 

Sendo assim, constatou-se por meio da avaliação que há risco biológico no 

laboratório de análise de água e efluente.

-> Implantar medidas de segurança proposta por Franco et al 

(2006): Manual de medidas de controlo de agentes biológicos 

nocivos á saúde dos trabalhadores 

Etapa 3 – Medidas de controle sugeridas



◉Radiação não ionizante:

◉O Anexo VII da NR 15 estabelece que as operações ou atividades que 
exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes, sem a proteção 
adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de 
inspeção realizada no local de trabalho.

◉Medida de controle: deve-se usar barreiras que podem ser construídas de 
materiais simples como chapas metálicas, cortinas opacas, etc., ou 
materiais transparentes ou semi-transparentes à luz, que eliminam frações 
importantes da radiação. 

Etapa 3 – Medidas de controle sugeridas



AGENTE AVALIAÇÃO: NORMA INSALUB. MEDIDA

Ruído Moinho – 94dB durante 4 hrs NR 15 - Insalubre Não Uso de EPI

Iluminação 13 pontos abaixo do que sugerido
pela NR

NR 15 – agente não
passível de 
insalubridade

Não
Adequação da 
iluminação dos 
postos de trabalho

Químico

- Presença de Benzina Retificada -
Hidrocarboneto cancerígeno;
- Outros agentes químicos
cancerígenos: bis acrilamida, 
acrilamida, fenolftaleína, dicromato
de potássio, formaldeído, hidróxido
de amônio.

NR 15 – Insalubre

Benzina classificada
pelo anexo 13 como
de grau máximo

Sim
Seguir medidas de 
controle da FISPQ, 
uso de EPC e EPI

Biológico Contato com amostra de efluentes
Resultado teste positivo

NR 15 - Insalubre Sim

Procedimento de 
higienização
- Instrução de 
trabalho
- Treinamento
- EPI

Luz
Germicida

250 nanômetros – Não ionizante NR 15 - Insalubre Não
- Uso de EPC
- Treinamento
- EPI



CONCLUSÃO

◉Importância avaliação dos riscos ambientais;

◉Atualização do PPRA;

◉Designado da CIPA;

◉Gerenciamento de produtos químicos;

◉Treinamento;

◉Avaliação ergonômica.



Perguntas?

Obrigada


