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RESUMO 

REMES, Antonio Cesar. Procedimentos de Segurança em Laboratório de Ensino 
Médio do Curso Técnico Profissionalizante. 2013. 46. Monografia (Especialização 
em Engenharia de Segurança do Trabalho) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Ponta Grossa, 2013.  

 

A prevenção de acidentes e perdas requer estudos de fenômenos que causam 
danos e perdas as pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente. Como só podemos 
agir localmente, é necessário que desenvolvamos técnicas para que possamos 
identificar, controlar ou eliminar riscos e isto apenas é possível quanto conceitos e 
técnicas se complementam e se fundem para produzir idéias, análises e soluções de 
problemas. Por este motivo a presente monografia objetiva desenvolver um estudo 
sobre os riscos envolvidos na utilização de equipamentos de laboratório em um 
estabelecimento de ensino médio e técnico profissionalizante, e baseando-se em 
normas e na literatura, busca-se provar que a aplicação de listas de verificação (LV) 
em aparelhos de laboratório trazem mais segurança em procedimentos realizados 
nos mesmos. 

 

Palavras-chave: Lista de Verificação. Laboratório de Ensino. Análise de Riscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

REMES, Antonio Cesar. Safety Procedures in the Laboratory of Secondary 
Vocational Technical College. 2013. 46. Monografia (Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta 
Grossa, 2013.  

 

The prevention of accidents and losses requires studies of phenomena that cause 
harm and losses people, to property and the environment. How can we act only 
locally, it is necessary to develop techniques that can identify, control or eliminate 
hazards and this is possible only as concepts and techniques complement each 
other and merge to produce ideas, analysis and troubleshooting. Therefore this 
thesis aims to develop a study on the risks involved in using lab equipment in an 
established medium and vocational technical education, and based on standards and 
literature, we seek to prove that the application lists verification (LV) in laboratory 
appliances bring more security procedures performed on them. 

 

 Keywords: Checklist. Teaching Laboratory. Risk Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O laboratório é um local de grande importância para instituições de ensino, 

indústrias e vários setores que dependem da experimentação para criarem novos 

produtos ou para demonstração de técnicas e procedimentos. Porém é um local de 

alto risco que envolve geralmente equipamentos de alto valor financeiro, e com 

potencial de acidentes como quebra de vidrarias, incêndios, explosões, projeção de 

substâncias tóxicas ou corrosivas, contaminação com materiais biológicos e 

radioativos, entre outros, proporcionando inúmeras consequências (NASCIMENTO, 

2007). 

Segundo Oliveira e Ribeiro (2003) em laboratórios de ensino e pesquisa 

existe uma alta frequência de acidentes com estudantes, pois os mesmos não estão 

preparados para as atividades propostas no que diz respeito a segurança em 

laboratório. É evidente que na maioria dos laboratórios de ensino existe uma 

deficiência ou irregularidade técnica em termos de procedimentos operacionais de 

equipamentos e manuseio adequado dos mesmos. Partilhando dessa idéia, 

Cienfuegos (2001),  enfatiza que o laboratório é considerado um local com alto 

potencial de acidentes, devido aos materiais e equipamentos manuseados, sendo a 

frequência de acidentes relativamente baixa, mas que podem ocasionar sérias 

conseqüências. Então, para garantir a prevenção de acidentes nestes locais, é 

imprescindível que se estabeleçam instruções e procedimentos de segurança que 

possam prever os perigos e potenciais de riscos que podem surgir. 

Como mostra Machado e Mól (2008) em seu artigo todo material utilizado 

em laboratório possui um risco embutido, desde uma pequena lâmpada, tomadas e 

interruptores até equipamentos que chegam a altas temperaturas como muflas. 

Portanto, deve se fazer o uso de técnicas de controle e identificação de riscos, as 

quais sejam capazes de indicar a tempo onde está presente os riscos potenciais que 

poderão no futuro causar um acidente, para que então possa ser tomada as 

medidas necessárias para que se possa evitá-lo. 

Uma das técnicas de analise e identificação de riscos que pode ser utilizada 

é a Lista de Verificações (LV), que, segundo Cardella, (2010) em seu livro 

Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, Uma abordagem Holística, 

consiste em abordar o objeto de estudo, e verificar as suas condições atuais 
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comparando com padrões pré estabelecidos. A aplicação de lista de verificações 

possibilita de forma prática a distinção de conformidade ou não conformidade dos 

itens verificados, além da visão geral do cumprimento de normas apontando 

irregularidades e permitindo, então, a elaborações de ações especificas para cada 

desvio encontrado, além de ser uma ferramenta muito flexível, podendo ser utilizada 

em várias áreas, desde o canteiro de obras da construção civil a laboratórios em 

geral (NAKATANI, 2013).  

Guimarães e Naveiro, (2004) aponta que a Lista de Verificação é uma 

ferramenta muito importante, principalmente quando se trata de atividades pouco 

frequentes na qual pode ser usado para que fatores menos observáveis não sejam 

esquecidos, o que se encaixa perfeitamente em atividades realizadas em 

laboratórios de ensino técnico profissionalizante, nos quais os equipamentos nem 

sempre são utilizados, e quando há necessidade de seu uso não se encontram bem 

claros os procedimentos que devem ser realizados para tal. 

 

1.1. OBJETIVOS 

Nos tópicos a seguir serão relatados os objetivo geral e específicos 

pretendidos no presente trabalho. 

 

1.1.1. Objetivo geral 

Testar a aplicação do método de análise de riscos chamado Lista de 

Verificação em equipamentos de laboratório de química e ciências ambientais, do 

Centro Estadual de Educação Profissional Presidente Costa e Silva (Colégio 

Florestal de Irati), observando se o mesmo pode ou não ser utilizado para controlar, 

evidenciar e colaborar para a redução de riscos e perdas. 

 

1.1.2.Objetivos Específicos 

 

- Evidenciar como a Lista de Verificação pode ser útil para a segurança do trabalho 

nos procedimentos laboratoriais. 

-Demonstrar a aplicabilidade da Lista de Verificação em equipamentos de laboratório 

para sua boa manutenção e desempenho. 

- Evitar danos materiais, perdas de amostras e principalmente falhas no 

desenvolvimento de pesquisas. 
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- Controlar riscos e facilitar o trabalho dos envolvidos. 

- Tornar a Lista de Verificação um procedimento rotineiro no uso dos equipamentos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A partir do estudo de caso realizado no laboratório de química e ciências 

ambientais do Centro Estadual de Educação Profissional Presidente Costa e Silva 

evidenciou-se a alta rotatividade de professores e alunos que utilizam o laboratório 

de ciências ambientais e química, e, tanto professores como alunos fazem 

diariamente o uso de equipamentos do laboratório para pesagem, secagem, 

avaliação, homogeneização, aquecimento de amostras para fins didáticos de ensino 

e aprendizagem.  

Constatatou-se que a grande maioria dos profissionais da educação que 

utilizam o espaço do laboratório têm algum conhecimento geral sobre normas de 

segurança em laboratório, mas devido as novas tecnologias, o surgimento de novos 

equipamentos de laboratório fazem com que esses profissionais se deparem com 

algo totalmente desconhecido, e na falta da leitura do manual de instruções dos 

mesmos, ou na ausência destes acabam realizando os procedimentos muitas vezes 

inadequados com os equipamentos, elevando exponencialmente o risco de 

acidentes e consequentemente perdas materiais e humanas. 

Segundo Berezuk e Inada (2010) em sua pesquisa realizada em escolas 

públicas é evidente a falta de normas e procedimentos de segurança em laboratórios 

submetendo os alunos a espaços que oferecem periculosidade. É importante 

destacar que é de extrema necessidade que nos laboratórios estejam pessoas 

qualificadas para a organização dos mesmos, para que as aulas possam ser 

conduzidas com segurança evitando-se, assim, a improvisação e a falta de 

experiência técnica. 

Tendo como referencia o artigo 9.1.1 da NR 9 toda instituição que admite 

trabalhadores como empregados deve desenvolver programas de prevenção de 

riscos ambientais no qual, um de seus objetivos é a antecipação e o controle da 

ocorrência de riscos, e segundo Cardela (2010) a aplicação da LV deve ser feita 

justamente para controlar riscos previamente identificados, e ainda segundo a NR12 

em seu artigo 12.131 define que: 
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Ao inicio de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou 
equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de 
operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetem 
a segurança, as atividades devem ser interrompidas, com a comunicação 
ao superior hierárquico. (BRASIL, 1978) 

 
 Assim, a devida inspeção rotineira citada no texto acima pode ser realizada 

através de uma Lista de Verificação que é a proposta deste estudo. Tomando como 

base as referencias acima, evidencia-se a grande importância da aplicação da LV 

para o controle de riscos e segurança na operação de equipamentos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA 

 

Os laboratórios de ensino e pesquisa são ambientes onde periodicamente 

são realizados atividades variadas com educandos de diversas faixas etárias, sendo 

um local que se difere de outros por conter variados tipos de reagentes químicos 

com grande potencial de reação a agentes como calor, umidade e reatividade entre 

si, além de suportar na grande maioria diversos equipamentos com alto potencial de 

risco. Por esta razão Silva, Furtado e Silva (2007) destacam a necessidade de 

adotar procedimentos especiais ao fazer o uso deste local pelo mesmo ser 

considerado de alto risco requerendo cautela e o cumprimento de regras e normas 

para a segurança de educandos e pesquisadores. Os mesmos autores ainda 

enfatizam que são diversos os riscos encontrados em laboratórios podendo ser 

destacado dentre eles o mau uso ou não conhecimento de equipamentos presentes 

em laboratórios, deixando bem claro que se faz necessário todos os envolvidos em 

atividades laboratoriais realizarem treinamentos específicos bem como atualizações 

frequentes, para que possam trabalhar com utilizando os procedimentos de 

segurança adequado. 

A segurança em trabalhos laboratoriais é otimizada quando se têm bem 

claros os procedimentos que devem ser adotados na utilização de cada 

equipamento ou material de laboratório. 

 

As condições de segurança em trabalhos laboratoriais dependem do 
cuidado e conhecimentos dos usuários, das características do próprio 
laboratório (seu projeto), e das condições de uso que o laboratório 
apresenta. Em geral, deve-se estar atento para as causas usuais de perigo 
na realização de experimentos que são explosões, incêndios e intoxicações. 
O modo mais eficiente de evitá-los, ou minimizar seus efeitos, é uma 
constante vigilância e informação para o seu uso correto. (LAGO, 1998, p. 
02). 

 

 

Em um trabalho realizado por Berezuk e Inada (2010) foram avaliados 17 

laboratórios de escolas públicas e quatro de escolas particulares de Maringá, Estado 

do Paraná, onde os autores contataram que apesar do Conselho Estadual de 

Educação fornecer informações e requisitos sobre os equipamentos necessários 



15 

para laboratórios, fica evidente que os mesmos não atendem a necessidade real, 

deixando a desejar no que diz respeito à estrutura física e à segurança do local. 

Essas normas demonstram que para um laboratório estar realmente completo e em 

condições ideais de uso, é necessário bom conhecimento do professor, pois se 

depender somente das normas, os laboratórios escolares sempre serão um espaço 

pouco aproveitado no ensino.  

Parafraseando Berezuk e Inada (2010) as condições de segurança em 

laboratórios didáticos das escolas públicas estão deficientes em diversos aspectos, 

e na maioria das vezes negligenciando as normas. Pode-se destacar também a 

extrema necessidade da presença de pessoas qualificadas nos laboratórios para a 

organização dos mesmos, garantindo que as aulas possam ser conduzidas com 

segurança evitando-se, assim, a improvisação e a falta de experiência técnica. Mas 

é evidente a falta de técnicos de laboratório, e quando o técnico está presente na 

maioria das vezes, não possui formação superior adequada para trabalhar em 

laboratório e é comum encontrar técnicos com formação em Pedagogia, Educação 

Física ou até mesmo Enfermagem, cursos estes, que em sua grade curricular, na 

maioria das vezes, não contemplam técnicas e procedimentos laboratoriais. 

 

Constata-se desta forma, que tanto os laboratórios das escolas públicas 
como particulares apresentam deficiências, resultado da falta de 
investimento e de manutenção dos mesmos por parte das escolas, 
somando-se ainda ao despreparo dos professores em ministrar aulas 
nestes ambientes, em parte pela falta de equipamentos e também pela 
ausência de um técnico qualificado que possa organizar este espaço para 
tornar exequível a realização das aulas. Tudo isso pode ser minimizado por 
um conhecimento adequado por parte do próprio professor que ministra a 
disciplina, evitando-se assim práticas que coloquem em risco o aluno tanto 
em laboratório como em sala de aula. (BEREZUK, INADA, 2010, p. 213). 

 

Longo (2006) em sua tese de mestrado enfatiza que para minimizar ou evitar 

os riscos é preciso que todas as pessoas envolvidas em atividades em laboratórios 

entendam os procedimentos e as práticas realizadas no laboratório para que haja 

uma segurança e controle dos possíveis riscos existentes.  

 

Esses procedimentos incluem o provimento dos meios adequados para 
realização do trabalho: equipamentos, materiais e informações que devem 
ser disponibilizados por meio de um programa de treinamento de pessoal 
nas áreas ambiental e de segurança do trabalho. É de suma importância 
que os usuários saibam reconhecer, avaliar e controlar os riscos 
apresentados por seus laboratórios. (LONGO, 2006, p. 01). 
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São várias as causas de acidentes em um laboratório didático podendo as 

mesmas estar relacionadas com: 

 

Não conhecimento de normas de segurança, falta de clareza ou aplicação 
inadequada dessas normas, condutas impróprias, inexistência de 
supervisão e cobrança ou ainda devido ao desrespeito consciente e 
intencional de procedimentos de segurança. (MACHADO, MOL, 2008 p. 02). 

 

 

A realização de ações apenas voltadas para o indivíduo não são capazes de 

eliminar as condições ou quebrar a sequência de acontecimentos para que ocorra 

um acidente, pois em concordância com Machado e Mol (2008, p.2), na maioria das 

vezes, as normas pré estabelecidas são comentadas e dadas por entendidas pelo 

grupo de usuários de laboratório, mas não são evidentemente cobradas ou não são 

determinadas ferramentas práticas para identificação e controle de riscos, permitindo 

com isso que pessoas hajam de maneira contrária à ideal e impregnem os demais. 

Com base nisto, faz-se necessário que o responsável pela instituição ou setor avalie 

constantemente a organização em busca de falhas, apesar de a responsabilidade 

pela segurança ser, obrigatoriamente, compartilhada por todos envolvidos. Para 

Machado e Mol (2008, p.2), “qualquer falha nessa cadeia de responsabilidades pode 

colocar em risco toda a segurança de atividades experimentais, podendo levar a 

sérias consequências”. 

O trabalho laboratorial executado de forma adequada e bem planejado é 

capaz de prevenir os indivíduos a exposição indevida de agentes considerados de 

risco à saúde e, sem dúvida, evita acidentes, a este tipo de procedimento pode ser 

chamado de boas práticas de laboratório, como enfatiza Mantovani, Porcu e 

Kawahara (2011), o acompanhamento de uma equipe de segurança viabiliza o 

gerenciamento de instruções normativas aplicadas às boas práticas de todos os 

laboratórios. (MANTOVANI; PORCU; KAWAHARA, 2011). 

Ainda segundo Mantovani, Porcu e Kawahara (2011), a criação de um 

sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), incluindo 

metodologias e conceitos relacionadas a operacionalização - Procedimentos 

Operacionais Padrões -  (POP’s), proporcionam a implementação de um check list, o 

qual pode ser utilizado nas rotinas de trabalho em laboratório tornando-se uma 
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ferramenta na garantia da segurança em atividades químicas, tanto do ensino como 

de pesquisa.  

 

2.2 ASPECTOS NORMATIVOS E LEGAIS 

 

Na sequência serão apresentadas as principais normas e legislação que 

fazem referência ao tema trabalhado. As NR são Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde do Trabalho e Emprego. 

  

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual  

 

Com base na NR 6, em seu item 6.1 entende-se que Equipamento de 

Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho. A mesma norma ainda dispõe que a instituição ou 

empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas 

de ordem geral bem como equipamentos de proteção coletiva não ofereçam 

completa proteção contra os riscos, enquanto as medidas de proteção coletivas 

estiverem sendo implantadas e para atender as situações de emergência. 

Ainda segundo a NR 06, para as empresas que são desobrigadas a constituir 

o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT), cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante 

orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, 

o designado e trabalhadores usuários.  

Dessa forma, o empregador, além de fornecer o EPI adequado e exigir seu 

uso, orientando e treinando seus empregados sobre a utilização adequada dos 

mesmos, noções de conservação e acondicionamento, deve também o substituir  

imediatamente quando danificado ou extraviado, ficando sobre a responsabilidade 

do trabalhador utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-

se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o 

torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado. 
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Na NR 6 em seu primeiro anexo encontramos a Lista de Equipamentos de 

Proteção Individual separados por categorias:  

a) EPI p ara proteção da cabeça: que inclui capacete e capuz.  

b) EPI para proteção dos olhos e face: que inclui óculos; proteção facial; e 

máscara de solda.  

c) EPI para proteção auditiva: que inclui protetor auditivo.  

d) EPI para proteção respiratória: que inclui respirador purificador d e ar ; 

respirador de adução de ar e respirador de fuga.  

e) EPI para proteção de tronco: que inclui vestimentas de segurança que 

forneçam proteção contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa e 

meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.  

f) EPI para proteção dos membros superiores: que inclui luva; creme protetor; 

manga; braçadeira e dedeira.  

g) EPI p ara proteção dos membros inferiores: que inclui calçado; meia; 

perneira e calça.  

h) EPI para proteção de corpo inteiro: que inclui macacão; conjunto e 

vestimenta de corpo inteiro  

i) EPI p ara proteção contra quedas com diferença de nível: que inclui 

dispositivos trava queda e cinturão.  

 

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  

 

Esta norma regulamentadora trata da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA – , a qual tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 

com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador, portanto deve 

promover a aplicação de mecanismos que atuem na identificação e controle de 

riscos e perdas. 

Cada estabelecimento deve constituir uma CIPA, devendo mantê-la em 

regular funcionamento nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia 

mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, 

associações recreativas, cooperativas, escolas, bem como outras instituições que 

admitam trabalhadores como empregados.  
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Segundo o agrupamento de setores econômicos pela Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas – CNAE (versão 2.0), para dimensionamento da CIPA, 

quadro 2 da NR 5, os setores de ensino estão no grupo C-31 e, mais 

especificamente, o Ensino Médio e Ensino Técnico Profissionalizante se enquadram 

sob CNAE 85.20-1 e 85.41-4 respectivamente, de acordo com o quadro III da NR 5. 

Sendo assim, segundo o quadro I, dimensionamento da CIPA, estabelecimentos de 

ensino que tiverem a partir de 51 funcionários deverão constituir CIPA de acordo 

com o disposto no mesmo, dependendo do numero de funcionários.  

 

NR 9 – Programas de Prevenção d e Riscos Ambientais 

 

A NR 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por 

parte de todos os empregadores e instituições, que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando 

estabelecer uma metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e 

integridade dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho, por meio 

da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 

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

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

ainda estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a ser em observados na 

execução do PPRA. 

Ainda segundo a NR 9 o PPRA deve seguir as seguintes etapas:  

a) reconhecer os riscos dos locais de trabalho antecipando ações para 

eliminá-los;  

b) conhecendo os riscos, estabelecer prioridades e metas para avaliação e 

controle dos mesmos;  

c) avaliação periódica dos riscos e a exposição dos trabalhadores;  

d) elaborar e implantar medidas que visem o controle e avaliação da eficácia 

do PPRA;  

e) monitoramento da exposição aos riscos;  

f) registrar as atividades desenvolvidas e os procedimentos adotados e 

divulgá-los. 
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Segundo o item 9.5.2 da NR 9, é obrigação dos empregadores conhecer os 

riscos que seus trabalhadores possam estar sujeitos ou mesmo os que possam 

originar-se no decorrer da atividade, e, informá-los de maneira apropriada e 

suficiente sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos, para 

garantir a saúde a segurança e a integridade física do trabalhador. 

 

2.3 TÉCNICAS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE RISCO  

 

Para Carniato (2011) a utilização de técnicas de identificação de risco é 

essencial em laboratórios, sendo estas, desenvolvidas por pessoas envolvidas na 

comissão interna de prevenção de acidentes orientados por uma pessoa com 

capacidade técnica para executá-la. Ainda em sua monografia, o mesmo autor 

destaca que os laboratórios por ele analisados não oferecem grande potencial de 

risco por não contarem com grande frequência de utilização e nem exigir grande 

grau de complexidade na execução de tarefas, mas mesmo assim, evidencia que os 

riscos de acidentes são mínimos, mas continuam existindo. Também destaca que 

realizou a aplicação de Lista de Verificação em laboratórios, obtendo como resultado 

deste trabalho a detecção de algumas falhas em itens de segurança, que poderiam 

acarretar graves acidentes. Devido à aplicação da Lista de Verificação ser efetuada 

no laboratório como um todo e não em locais específicos ou equipamentos 

específicos, se tem uma visão geral da segurança no laboratório, não fornecendo ao 

usuário de laboratório uma ferramenta para que possa evidenciar melhor o risco e 

tomar as devidas precauções necessárias. 

Quando se fala sobre acidente de trabalho existe um consenso que versa 

sobre o erro humano ou atos inseguros. Esta linha teórica é caracterizada por 

apresentar um modelo uni causal, no qual o ser humano é, segundo Vilela (2007) “o 

elo fraco do sistema e por isso deve ter seu comportamento controlado por 

mecanismos de estímulos e respostas, com premiações e punições”. São diversos 

os estudos que mostram que a maioria dos acidentes são causados por descuidos, 

falta de atenção, erros humanos, negligência e atos inseguros, na maioria das vezes 

causados por operadores de linha de frente, estas evidencias levantadas estão 

presentes também nos discursos dos próprios trabalhadores acidentados, quando 

questionados das causas que levaram a ocorrência dos fatos (VILELA, 2007). 
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Ainda segundo Vilela (2007) existe uma grande necessidade do 

desenvolvimento de medidas de análise e controle de riscos incorporadas as 

medidas de segurança de funcionamento de equipamentos para que os mesmos 

não fiquem suscetíveis e totalmente dependentes do comportamento humano, 

sabendo que todo indivíduo está sujeito a esquecimento ou atos inseguros. Diante 

desta afirmação, faz-se necessário uma mudança na área de segurança, 

principalmente no que se diz respeito a identificação para controle de riscos que é 

onde efetivamente deve ocorrer a ação, pois sendo aplicada em pontos específicos 

os resultados alcançados serão mais precisos e imediatos de modo que se possa 

superar a barreira ideológica, que representa o ato inseguro como causador de 

acidente de trabalho.  

Existem algumas ferramentas ou técnicas de análise de riscos que podem ser 

utilizadas para controlar riscos previamente identificados. 

  

Listas de verificação são ferramentas utilizadas para verificar se o projeto 
possui determinados atributos considerados desejáveis e importantes. As 
listas de verificação estabelecem um método revisor estruturado com o 
objetivo de assegurar que o projeto atingiu determinados critérios, 
estabelecendo uma comparação com os padrões desejados. Elas devem 
indicar de maneira clara e exata as informações que estão sendo 
procuradas. Devem ser escritas de modo a proporcionar somente duas 
respostas, sim ou não. As listas de verificação podem ser usadas como 
evidência de que a interface satisfaz um grupo particular de critérios 
(CARVALHO; VERBOONEN; CARVALHO, 2005). 

 

A ferramenta Lista de Verificação se mostra muito versátil e pode ser aplicada 

desde uma simples tarefa de ligar um motor elétrico, até como nos mostra Carvalho, 

Verboonen e Carvalho (2005) na avaliação realizada por ele na sala de controle 

avançada de um simulador compacto, que utiliza como referência uma planta 

nuclear PWR da Westinghouse.  

No trabalho realizado por Carvalho, Verboonen e Carvalho (2005) os 

resultados alcançados através da Lista de Verificação mostraram que alguns 

componentes que poderiam ser controlados não estavam corretamente identificados 

nas telas, podendo a partir deste levantamento, iniciar um trabalho de melhoria das 

informações geradas nas telas ou até mesmo o projeto de uma tela nova. 

Dentre as diversas atividades realizadas por um profissional de segurança do 

trabalho dentro de seu local de atuação, uma das mais rotineiras é o de utilizar-se de 

seus conhecimentos técnicos e científicos para desenvolver programas e atividades 
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de segurança que visem uma melhor gestão do setor a fim de identificar, controlar e 

gerenciar possíveis riscos existentes nas frentes de trabalho. E, de acordo com Lago 

(1998), a Inspeção de Segurança é uma atividade que deve ser desenvolvida 

periodicamente no ambiente de trabalho, sendo uma ferramenta de grande valor na 

prevenção de acidentes, o que pode ser também complementado com a NR-5 - 

CIPA, cujo objetivo é observar e relatar condições de riscos nos ambientes de 

trabalho e solicitar medidas para reduzir, controlar e até eliminar os riscos existentes, 

e ela, juntamente com o Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT), promovem a inspeção de segurança. 

 A inspeção deve ser realizada preferencialmente em todos os setores da 

empresa, e a mesma deve ser aplicada seguindo uma Lista de Verificação que 

contenha todos os itens que serão avaliados no ato da inspeção. A elaboração da 

referida Lista de Verificação deve proceder de forma que leve em consideração 

todos os aspectos de segurança que sejam comuns as empresas do setor, além de 

avaliar as peculiaridades de acordo com as condições de cada empresa, o ramo de 

sua atividade produtiva e as suas instalações. (LAGO, 1998). 

No artigo de Oliveira (2011), é relatado que através de listas de verificações 

bem aplicadas podemos obter informações detalhadas, de forma rápida e precisa. 

Portanto, é necessário saber desenvolver um questionário simples e objetivo e,   no 

momento da aplicação da Lista de Verificação, ainda podem ser encontrados outros 

problemas e também sugestões de grande valia que podem ser repassadas pelos 

operadores das máquinas ou por pessoas que detém um maior conhecimento sobre 

o equipamento a ser averiguado. 

 
 

A metodologia de avaliação das condições de segurança no trabalho foi 
considerada eficiente e rápida, pois abrangeu todos os itens necessários 
para um ambiente seguro. Além disso, pode ser considerado um ótimo 
canal de comunicação, onde o servidor teve a possibilidade de contribuir 
apontando os problemas e as suas soluções. Esse método contribuiu para a 
identificação dos riscos ambientais, da necessidade de treinamento e 
conscientização dos usuários dos laboratórios (servidores, docentes e 
discentes). (OLIVEIRA, 2011). 
 
 

Em um novo trabalho desenvolvido por Schopf e Nodari (2013), foi aplicado 

também a Lista de Verificação na Auditoria de Segurança Viária (ASV), como 

ferramenta auxiliar na identificação das deficiências que possam vir a causar 

acidentes. Os autores relatam que existem diversas publicações sobre ASV, mas no 
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entanto, as listas de verificações destas, não condizem com a realidade brasileira, 

por suas características viárias, ambientais e de frotas serem distintas.  

Tendo como base o citado anteriormente, os autores Schopf e Nodari (2013), 

perceberam a necessidade de criar uma nova Lista de Verificação, sendo esta 

adaptada as condições viárias brasileiras para obter resultados mais confiáveis no 

que diz respeito a ASV. 

 

É possível identificar diferentes níveis de detalhamento das listas de 
verificação. Existem as listas de verificação detalhadas, onde cada item de 
verificação é desdobrado em itens secundários, de forma a abranger 
detalhes a serem verificados na auditoria. Por outro lado, existem as listas 
denominadas de listas de verificação mestre ou listas de alerta. Essas listas 
tendem a ser mais sucintas (SCHOPF, NODARI 2013). 
 

 

Verifica-se que a ferramenta Lista de Verificação pode ser de grande 

utilidade para identificar deficiências de segurança que possam vir a causar 

acidentes. E, uma Lista de Verificação, quando bem elaborada por profissionais 

capacitados, conduz a resultados satisfatórios quando utilizada por profissionais com 

menor experiência em segurança, trazendo muitos benefícios. 

Na maioria das vezes, acidente de trabalho está ligado a eventos trágicos, 

algo que acontece subitamente e, geralmente, é lembrado com muita dor e 

sentimentos negativos, como uma queda de nível elevado, um dedo decepado por 

uma guilhotina, a inalação de um gás, um incêndio, dentre diversos outros. Mas na 

maioria das vezes, os acidentes ocorridos com mais frequência são os menos 

trágicos e vão se instalando lentamente, e isso faz com que o mesmo não seja 

percebido (MULLER, MASTROENI, 2004). 

 

É importante colocar que a Análise de Tendência de Acidentes, ou qualquer 
outra técnica de avaliação e controle de riscos, terá sucesso apenas se 
houver participação dos trabalhadores. Estes poderão conhecer o seu 
ambiente de trabalho e refletir sobre os eventuais problemas presentes no 
dia a dia das atividades que desenvolvem (MULLER, MASTROENI, 2004). 
 

 

De acordo com Ciampi (2013), e Hamann (2011), pode-se afirmar que a Lista 

de Verificação é uma ferramenta capaz de auxiliar nas diversas atividades que 

ofereçam risco, e investigar de maneira técnica o descumprimento de algumas 

normas de segurança, como a inexistência de uma trava de segurança, o 

travamento de uma válvula de escape, o mau funcionamento de dispositivos de 
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alerta entre outros que podem levar um simples descuido desencadear para um 

grave acidente de trabalho. Ainda, segundo os mesmos autores, a Lista de 

Verificação quando elaborada de forma correta se torna uma ferramenta de simples 

aplicação, podendo ela ser tranquilamente utilizada por qualquer pessoa que tenha o 

mínimo de instrução sobre o assunto. 

Ciampi (2013), Guimarães e Naveiro (2004) e Nakatani (2013), também 

fizeram utilização da Lista de Verificação em seus trabalhos, evidenciando que a 

mesma é uma ferramenta maleável, de fácil compreensão e adequação para os 

diversos setores que venha a ser empregada. Guimarães e Navero (2004), comenta 

que a Lista de Verificação é melhor analisada pelos operadores aplicadores quando 

está sendo aplicada a uma atividade pouco frequente, e são menos valorizadas 

quando são aplicadas a atividades mais comuns. 

Enfim, são varias as fontes bibliográficas que provam a viabilidade da 

aplicação de listas de verificação nas mais diversas atividades e nos mais variados 

setores de trabalho, onde os estudos evidenciam em seus resultados um grande 

beneficio ao setor de segurança do trabalho, mais especificamente, no controle de 

riscos previamente confirmados. 
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3 MÉTODOLOGIA 

 

Como nos mostra Oliveira (2011)  por meio de listas de verificações bem 

aplicadas, é possível obter informações detalhadas de forma rápida e precisa, 

sabendo desenvolver um questionário que seja de forma simples e objetivo. Esta 

ferramenta de controle de riscos (LV) foi elaborada de forma muito cuidadosa para 

que sua aplicação possa ser realizada com facilidade e rapidez de forma a não 

atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos em laboratório. 

Foram realizadas diversas conversas com os responsáveis pelo laboratório de 

Ciências Ambientais e Química do Colégio Florestal de Irati, onde durante as 

mesmas, foram realizados questionamentos sobre o funcionamento de 

equipamentos de laboratório, também acompanhamos várias práticas dentro do 

referido laboratório, podendo através dos levantamentos obtidos e conversas com 

profissionais da educação, entre eles Biólogos e Engenheiros, concluir que não 

existe procedimentos padrões a serem seguidos na utilização de equipamentos, o 

que de fato leva a má conservação e uso dos mesmos, gerando, com isso, perdas e 

aumentando o risco de acidentes dentro do laboratório.  

Um relato sobre a perda total de uma Lupa modelo LP – 500, por motivo de 

um curto circuito durante a utilização foi um dos fatores que contribuíram muito para 

a decisão de aplicação de Lista de Verificação anteriormente a cada uso dos 

equipamentos. 

Foi decidido, então, que era necessário um controle na utilização de 

equipamentos, assim, sugerimos a elaboração de listas de verificação de alguns 

aparelhos para que as mesmas fossem aplicadas durante a instalação ou preparo 

para cada uso, visto que alguns aparelhos como a balança analítica, agitador 

mecânico digital, não são fixos e são instalados pelo profissional anteriormente a 

cada utilização. Mesmo os equipamentos fixos como fornos, estufas e incubadoras 

devem seguir o roteiro de aplicação da LV anteriormente ao seu uso. 

A relação dos equipamentos para os quais seriam desenvolvidas as listas de 

verificações e os itens que nela constam foram estipulados prioritariamente pela 

frequência de utilização e com base nos riscos que os mesmos oferecem, tanto ao 

operador, quanto para o equipamento, sendo consultado o manual de cada um 

deles, cuja imagem de capa consta nos anexos.  
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Utilizamos a sugestão de Muller e Mastroeni (2004). E assim, levou-se em 

consideração as sugestões dadas pelos profissionais que frequentemente estão em 

contado com os equipamentos estudados, pois segundo o mesmo autor qualquer 

técnica de avaliação e controle de risco só terá sucesso se for observado 

atentamente os comentários dos trabalhadores que estão diretamente ligados com 

toda a complexidade da atividade desenvolvida, pois os mesmos conhecem o 

ambiente e refletem os problemas do dia a dia. 

A relação de Listas de Verificação, de acordo com os equipamentos aos quais 

foram aplicados, se encontram na próxima sessão:  resultados e discussões. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através da aplicação das Listas de Verificações, foi possível primeiramente 

voltar os olhares de todos os indivíduos envolvidos nas aulas práticas laboratoriais 

para a questão dos detalhes que estão escondidos em cada tarefa a ser executada. 

Por meio desta ferramenta, percebeu-se o inicio  do envolvimento do pessoal nessa 

atividade complexa, que é a análise e controle de riscos, é reconhecido, assim, que 

a maioria dos acidentes não ocorrem de imediato, mas se instalam aos poucos, 

quase sempre deixando rastros, e quando se aplica uma ferramenta capaz de 

evidenciar estes rastros, geralmente, consegue-se controlar os riscos evitando com 

isso a evolução de falhas, que podem culminar em acidente.  

 

 

Data da verificação   20/11/2013   Aplicador:  Antonio Cesar Remes 

Item Descrição 
Estado 

Observação 
Bom Ruim 

1. 
Fixação do aparelho  

 X 
Ao início de cada operação deve-se fixar 
bem o aparelho a bancada. 

2. Encaixe das molas X   

3. Iluminação X   

4. Parafusos de fixação X   

5. Cabo de força X   

6. Voltagem X   

7. 
Tampo para proteção da 
lente 

X  
 

8. Botão liga desliga X   

9. 
Estado da tomada de 
energia 

 X 
Informar ao diretor da escola a necessidade 
de substituição da tomada. 

Quadro 1 - Lista de Verificação da Lupa Eletrônica Modelo LP – 500 

Fonte: O autor (2013) 

 

 

 Diante o apresentado pelo quadro 1, Lista de Verificação, aplicada a Lupa 

Eletrônica fica evidente que há uma maior segurança em sua operação, pois 

diversos riscos podem ser verificados e quando são de pequena magnitude, podem 

ser sanados com pequenas intervenções. Isso pode ser feito na mesma hora, como 
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foi o caso da fixação do aparelho, sendo necessário apenas alguns apertos nos 

terminais de fixação para que o risco de queda fosse eliminado.  

E, se somado a essa possível queda que o aparelho poderia sofrer devido a 

falta de fixação, tivéssemos um segundo complicador que poderia ser um material 

sensível que estivesse sendo analisado, deste modo teríamos perdas ainda maiores.  

Em segundo momento foi observado também pela Lista de Verificação, que a 

tomada onde o aparelho seria ligado não oferece segurança adequada ao mesmo, 

visto que já foi salientado neste trabalho que houve uma perda referente a uma Lupa 

igual a que esta, devido a circuito elétrico. O acidente não tomou proporções 

maiores devido a agilidade dos presentes na hora do fato e a presença de extintores 

próximos ao local. No caso deste acidente relatado, se existisse uma Lista de 

Verificação e a mesma fosse aplicada é muito provável que evitaria a ocorrência 

deste sinistro. 

 Logo abaixo temos a fotografia 1, ( Lupa), podendo ser observado a tomada 

em não conformidade e a estrutura física do equipamento. 

 

 

Fotografia 1 – Lupa Modelo LP-500 

Fonte: O autor (2013) 
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 Na Lista de Verificação aplicada a Balança Analítica, AG 200 (quadro 2), 

pode-se ter a observação não apenas de riscos de acidentes advindos da tomada 

inadequada, mas também estão presentes os riscos de perda de material de análise, 

por mau instalação ou nivelamento da mesma como pode ser observado na 

fotografia 2, e até mesmo danos ao equipamento. 

 Todos os itens descritos nesta lista são de grande importância, mas vale a 

pena destacar alguns em especial: 

a) Lacre do INMETRO, fotografia 3: este item é de suma importância para 

certificar que os trabalhos que estão sendo realizados no referido 

equipamento têm validade e trázem a segurança de que os números 

obtidos são corretos. 

b) Limpeza do equipamento: foi verificado pela Lista de Verificação e pode 

ser observado na figura 3 que o equipamento encontra-se com resíduo de 

material, o qual pode danificar sua estrutura podendo oxidar seus 

componentes trazendo com isso erros as análises realizadas. 

c) Condições da tomada: sendo a tomada do padrão antigo ela oferece risco 

de choque aos indivíduos que circulam e utilizam a bancada onde a 

mesma é fixada. 

 

 

 

Data da verificação  20/11/2013   Aplicador:  Antonio Cesar Remes 

Item Descrição 
Estado 

Observação 
Bom Ruim 

1. Etiqueta de Tensão visível  X   

2. Cabo de Força X   

3. Plug do cabo de força X   

4. 
Capa de proteção da 
balança 

X  
 

5. Lacre INMETRO X   

6. 
Numeração INMETRO 
legível 

X  
 

7. 
Limpeza do equipamento 

 X 
Solicitar para o responsável a compra 
de material para limpeza do 
equipamento e a realização da mesma. 
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8. 
Estado dos vidros laterais e 
frontais e superiores 

X  
 

9. Visor  X   

10. 
Protetor contra entrada de 
sujeira no interior da 
balança 

X  
 

11. Nivelamento da balança X   

12. Local de instalação  X   

13. Fixação sobre a bancada X   

14. 
Condições da tomada 
(Padrão) 

 X 
Solicitar a substiruição da tomada pela 
padrão. 

Quadro 2 - Lista de Verificação da Balança Analítica AG 200 

Fonte: O autor (2013) 

 

 

 

Fotografia 2 – Balança analítica AG 200 

Fonte: O autor (2013) 
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Fotografia 3 – Balança Analítica - detalhes 

Fonte: O autor (2013) 

 

 

Caso algum dos itens do quadro 2, Lista de Verificação encontrarem-se em 

mau estado, ou seja, se a resposta da análise for ruim, fica claro a existência de um 

risco em potencial para o trabalho como um todo, levando a solução dos problemas 

encontrados, caso contrario, correrá o risco de acidente e perda total ou parcial do 

trabalho desenvolvido devido a insegurança nos resultados. 

 O forno de alta temperatura, fotografia 4, talvez seja um dos equipamentos 

que mais oferece risco no laboratório analisado por atingir temperatura de até 1300 

graus Celsius. Mesmo sendo ele projetado com diversos dispositivos de segurança 

para oferecer tranquilidade e confiança aos seus usuários, devido ao uso intensivo, 

e muitas vezes o mau uso, não atendendo a procedimentos corretos em seu 

manuseio, pode ocorrer danos aos dispositivos de segurança, e é neste ponto que 

se observa o resultado da Lista de Verificação como controlador de riscos devido a 

falhas nos dispositivos de segurança. Sendo a Lista de Verificação capaz de 

evidenciar tal risco, o mesmo é registrado e feito observações sobre ele, fazendo 

com que o dano seja reparado o mais breve possível, oferecendo mais o risco.  
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Data da verificação  20/11/2013   Aplicador:  Antonio Cesar Remes 

Item Descrição 
Estado 

Observação 
Bom Ruim 

1. 
Estado da placa 
impresso a voltagem do 
equipamento 

X  
 

2. Estado do plug X   

3. 
Condições da tomada 
(Padrão) 

 X 
Substituição da tomada por uma padrão 

4. Cabo de força X   

5. Botão liga desliga X   

6. 
Alavanca de 
fechamento do forno 

X  
 

7. 
Lã de vedação do 
tampo do forno 

 X 
Verificar com o responsável substituição ou 
reparos 

8. Painel X   

9. Luva do Operador  X Solicitar luvas ao responsável 

10. 
Limpeza do 
equipamento 

 X 
Realizar limpeza periódica e após o uso 

11. 

Aperto dos terminais 
elétricos do interior do 
painel e das resistências 
na tampa traseira 

 X 

Apertar os terminais  

12. Fio terra   X Solicitar a instalação 

13. Fusível X   

14. 
Fixação sobre a 
bancada 

X  
 

15. Isolamento térmico X   

16. 
Parafusos e lataria em 
geral 

X  
 

Quadro 3 - Lista de Verificação do Forno JUNG J200 

Fonte: O autor (2013) 

 

 

Na aplicação da Lista de Verificação ao forno, quadro 3, foi possível relatar 

diversas anormalidades, dentre elas, a falta da tomada padrão, falta de vedação na 

tampa de fechamento do forno, desperdiçando energia e, assim,  aumentando a 

exposição de seus usuários ao calor. Não havia luvas adequadas para o manuseio 

de materiais, ficando o operador susceptível a queimaduras graves ao colocar ou 

retirar materiais do interior do forno. Outra observação é que no manual do referido 

equipamento encontra-se o pedido de verificação periódica do aperto de terminais 
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elétricos na tampa traseira do forno, o que nunca tinha sido observado, e com a 

presença deste item na Lista de Verificação este tópico não passará despercebido. 

Foi também averiguada no mesmo aparelho, inexistência de fio terra, o que pode 

ocasionar choque em operadores por falta de aterramento do equipamento.  

 

 

 

Fotografia 4 – Forno JUNG J200 

Fonte: O autor (2013) 

 

Data da verificação  20/11/2013   Aplicador:  Antonio Cesar Remes 

Item Descrição 
Estado 

Observação 
Bom Ruim 

1. 
Estado da placa 
impresso a voltagem do 
equipamento 

X  
 

2. Estado do plug X   

3. 
Condições da tomada 
(Padrão) 

X  
 

4. Cabo de força X   

5. Botão liga desliga X   

6. 
Fixação sobre a 
bancada 

 X 
Realizar a instalação do equipamento em 
local plano 

7. 
Fixação do motor no 
suporte 

 X 
Realizar apertos no parafuso fixador do 
motor ao suporte 

8. 
Fixação do suporte na 
haste metálica 

 X 
Realizar apertos no parafuso fixador do 
suporte na haste metálica 

Quadro 4 - Lista de Verificação do Agitador Mecânico Digital IKA RW20 

Fonte: O autor (2013) 
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Todos os equipamentos que trabalham com motor produzem vibrações e 

estas, por sua vez, são capazes de soltar ,aos poucos, os encaixes ou partes do 

sistema onde está integrado (figura 6), e isto é um dos maiores problemas 

observados no agitador mecânico, (fotografia 5). 

 É normal profissionais estarem com pressa para realizar determinadas 

tarefas como a de homogeneizar uma solução, mas caso o agitador mecânico for 

utilizado sem as devidas precauções pode-se correr um grande risco de acidente e 

perda de trabalho. Se a solução a ser homogeneizada for muito agressiva e o motor 

não estiver bem fixo ao seu suporte pode ocorrer uma queda, havendo lançamento 

de substância na pele dos envolvidos no trabalho, o que pode levar a sérios danos, 

dependendo da reatividade do composto que estava sendo trabalhado.  

Para eliminar esta possível sequência de  erros que  tem grande potencial de 

culminar em um acidente, deve ser aplicado a Lista de Verificação (quadro 4) antes 

ou durante a instalação do agitador mecânico. 

 

 

 

Fotografia 5 – Agitador Mecânico Digital IKA RW20 

Fonte: O autor (2013) 
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Fotografia 6 – Agitador Mecânico Digital IKA RW20 – detalhe das fixações 

Fonte: O autor (2013) 

 

 

Data da verificação  20/11/2013   Aplicador:  Antonio Cesar Remes 

Item Descrição 
Estado 

Observação 
Bom Ruim 

1. 

Estado da placa 
impresso a voltagem do 
equipamento, 
verificação desta 
voltagem 

X  

 

2. Estado do plug X   

3. 
Condições da tomada 
(Padrão) 

 X 
Substituição por tomada padrão 

4. Cabo de força X   

5. Botão liga desliga X   

6. 
Fixação sobre a 
bancada 

X  
 

7. Fusível X   

8. Vedação da porta  X   

9. 
Condições gerais da 
porta de ferro e de vidro 

X  
 

10. Isolamento térmico X   

11. Bandejas X   

12. 
Parafusos e lataria em 
geral 

X  
 

Quadro 5 - Lista de Verificação de uma Incubadora de Aquecimento Elétrico EEQ9100 

Fonte: O autor (2013) 
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Como pode-se observar no (quadro 5), apenas um item foi identificado 

através da Lista de Verificação como não conforme e o mesmo não faz parte do 

equipamento,  devendo ser substituído o mais breve possível por um que se adéque 

as condições de segurança exigidas.  O fato de que nesta Lista de Verificação não 

se observou muitos desvios em relação ao padrão deve-se ao pouco tempo de 

utilização do equipamento, ou seja, é um aparelho recém chegado no laboratório, 

como pode ser observado na fotografia 7 o excelente estado do equipamento.  

É de suma importância que se estabeleça Lista de Verificação para aparelhos 

novos, pois este procedimento garante a boa utilização do mesmo diminuindo a 

exposição a riscos e conseqüentemente aumenta a vida útil e a precisão do mesmo 

nos trabalhos realizados.  

 

 

 

Fotografia 7 – Incubadora de Aquecimento Elétrico EEQ9100 

Fonte: O autor (2013) 

 

 

Percebe-se no decorrer dos resultados e discussões que foi necessário a 

realização de uma Lista de Verificação para cada equipamento que foi decidido 

pesquisar, isso se deve a preocupação de que cada equipamento de laboratório 

possui suas especificidades que devem ser observadas com atenção, pois na 

maioria das vezes, são em pequenos detalhes que vão se instalando as falhas que 

em um longo período pode desencadear em um acidente de proporções 

desconhecidas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho pode-se evidenciar que a ferramenta 

Lista de Verificação é de suma importância para segurança nos trabalhos 

desenvolvidos em ambientes laboratoriais. Por meio desta pesquisa, demonstramos 

que essa ferramenta. contribui  para a boa manutenção e desempenho dos 

equipamentos de laboratório, evitando danos e perdas dos mesmos e também em  

amostras,  impedindo falhas no desenvolvimento de pesquisas.  

Dessa forma, a aplicação da Lista de Verificação pode se tornar um 

procedimento rotineiro e pode ser aplicada a cada uso dos equipamentos, 

controlando os riscos e facilitando o trabalho dos envolvidos. 

Percebe-se também, que ainda há muito a ser feito no que se diz respeito a 

procedimentos de segurança em laboratórios, principalmente de ensino médio e 

técnico profissionalizante, que foram alvos da pesquisa, pois a falta de profissionais 

capacitados para atuar neste setor, só aumenta a probabilidade de acidentes, 

ademais, uma elaboração criteriosa de listas de verificação e, conseqüentemente, 

uma boa aplicação vem a contribuir para um controle e redução de riscos.   

 Observou-se também que a Lista de Verificação bem elaborada é uma 

ferramenta capaz de indicar ao responsável do laboratório os danos que vêm 

ocorrendo em partes específicas dos equipamentos, fornecendo-lhe uma ferramenta 

para investigar as possíveis causas dos mesmos e proceder de forma a evitar que 

os danos sejam eliminados ou ao menos controlados. 

Portanto, a elaboração e aplicação da ferramenta proposta evita danos a 

equipamentos de laboratório e, ainda, controla riscos eminentes a todas as pessoas 

que o utilizam. 

O trabalho também possibilitou uma reavaliação na questão de segurança do 

laboratório, fornecendo ao colégio, mais especificamente ao laboratório, uma 

ferramenta que pode ser utilizada permanentemente e ainda ser estendida 

gradativamente para todos os equipamentos encontrados no mesmo, a fim de 

assegurar que os procedimentos de segurança no uso de equipamentos sejam 

seguidos. 
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ANEXO A - Manual do aparelho Agitador Mecânico Digital IKA RW20 
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ANEXO – B  Manual da Balança analítica AG 200 
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ANEXO – C Manual da Incubadora de Aquecimento Elétrico EEQ9100 
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ANEXO –D Manual da Lupa Modelo LP-500  
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ANEXO – E Manual do Forno JUNG J200 

 


