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Resumo: O uso de mapas de riscos no Brasil iniciou na década de 90 atraves da 

Portaria n° 5 do Departamento Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, afim de 

informar de modo mais acessível os riscos ambientais no trabalho. Por outro lado, nas 

instituções de ensino e pesquisa, que não integram as áreas de saúde a utiliação desses 

mapas é defasada, servindo de motivação para esse trabalho, o qual propõe um mapa de 

risco ao Laboratorio de Microbiologia. Aonde foi constatado os cinco tipos de riscos: 

químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos, bem como, em dois graus: médio e 

pequeno. Em suma, a elaboraçaõ do mapa além de permitir a identificação dos riscos e 

seus graus pode servir de guia preliminar das atividades pelos seus usuarios do 

laboratorio. 
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ENVIRONMENTAL RISKS IN THE MICROBIOLOGY LAB OF THE 

UNIVERSITY OF THE STATE OF PARÁ, MARABÁ -PA 

 

Abstrat: The use of risk maps in Brazil began in the 1990s with Ordinance No. 5 of the 

National Department of Occupational Health and Safety, in order to more easily inform 

environmental risks at work. On the other hand, in teaching and research institutions 

other than health areas, the use of these maps is outdated, which is the motivation of this 

work by proposing a risk map to the Microbiology Laboratory. Where it was found the 

five types of risks: chemical, physical, biological, accidents and ergonomic, as well as, 

in two degrees: medium and small. In sum, the elaboration of the map, besides allowing 

the identification of the risks and their degrees, can serve as a preliminary guide of 

activities by its users. 
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O surgimento do mapeamento de risco é datado entre a década de 60 e 70 na 

Itália. Por outro lado, foi somente com a Portaria n° 5 de 17 de agosto de 1992, pelo 

Departamento Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, do Ministério do 

Trabalho que a implantação nos serviços de saúde tornaram-se obrigatórios no Brasil 

(MONTEIRO et al., 2015). 

O uso de Mapas de Riscos fundamentam-se na ideia da ilustração de forma 

didática dos riscos ambientais – físicos, químicos, ergonômicos, acidentes e biológicos 

– no ambiente de trabalho, os quais devem ser elaborados pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme é regulamentado no anexo IV da NR 5. 

Castro e Okawa (2016) ainda afirma a previsão na legislação brasileira da garantia do 

empregador ao empregado de um ambiente de serviço projetado de forma a minimizar 

os riscos à saúde e segurança, visto que, é de direito a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, previsto pelas normas de saúde, higiene e segurança. 

Já no âmbito das instituições de ensino e pesquisa onde há um grande número de 

pesquisadores, docentes, discentes, universitários e estagiários, são perceptíveis os 

variados riscos seja pela manipulação de materiais biológicos, perfurocortantes e/ou 

químicos. Entretanto, os eventos registrados em laboratórios dessas instituições e os 

respectivos fatores associados são escassos nas literaturas, tendo destaque somente os 

laboratórios de saúde pública, clínicas e hospitais (STEHLING et al., 2015). 

Portanto, o presente trabalho tem o objetivo analisar as condições básicas em 

relação à saúde e segurança, e os riscos ambientais no trabalho no Laboratório de 

Microbiologia na Universidade do Estado do Pará com um modelo de mapa de riscos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O método utilizado foi dedutivo, com pesquisa de abrangência qualitativa e 

natureza aplicada, fundamentada a partir de estudo bibliográfico, com recorte temporal 

de 2010 a 2017 (LAKATOS; MARCONI, 2017) além das normas abordadas, houve 

visita in loco. 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 
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O estudo foi conduzido no Laboratório de Microbiologia, o qual faz parte do 

Laboratório de Qualidade Ambiental (LQA), localizada na Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) Campus VIII Marabá – PA. Com as coordenadas geográficas 9406895,4 

N e 708256,5 W, Zona UTM 22S. 

 

2.2 Mapa de risco 

O mapa de risco é a expressão gráfica que reúne informações necessárias para 

estabelecer um diagnóstico da Segurança e Saúde Operacional – SSO, e permite a 

divulgação de informações preventivas de uma empresa (SILVA, 2018). Assim, trata-se 

do esboço da planta baixa do local, com a elaboração de círculos com diferentes 

diâmetros (pequeno, médio e grande) e cores (físico – verde; químico – vermelho; 

biológico – marrom; ergonômico – amarelo e acidente – azul), referentes ao grau e 

grupo dos riscos, respectivamente (RODRIGUES; SANTANA, 2010).   

 Entretanto, para determinar a intensidade e grupo do risco, é essencial a análise do 

processo produtivo, levando em consideração o ambiente, maquinário, período de 

trabalho, casos de acidentes, incidentes ocorridos e a quantidade de trabalhadores 

submetidos a esses riscos (ASSMANN, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Riscos ambientais nas áreas do laboratório de microbiologia. 

Área Risco ambiental Descrição 

1 

Físico (médio) Radiação UV e ruído 

Químico (pequeno) Substâncias químicas, poeiras, fumos e gases 

Biológico (pequeno) Fungos e bactérias 

Ergonômico (médio) 
Movimentos repetitivos, jornadas de trabalho 

prolongadas, posturas inadequadas e monotonia 

Acidente (médio) 

Não uso de EPI para radiação UV, instalações elétricas 

inadequadas, material perfurocortante e manipulação 

incorreta de material químico e biológico 

2 Físico (pequeno) Calor e umidade 
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Biológico (pequeno) Fungos e bactérias 

Ergonômico (médio) 
Movimentos repetitivos, posturas inadequadas e 

monotonia 

Acidente (médio) Não uso do EPI e instalações elétricas inadequadas 

3 

Físico (pequeno) Umidade e ruído 

Químico (pequeno) Substâncias químicas 

Biológico (pequeno) Fungos e bactérias 

Ergonômico (médio) 
Movimentos repetitivos, jornadas de trabalho 

prolongadas, posturas inadequadas e monotonia 

Acidente (médio) 
Material perfurocortante, manipulação incorreta de 

material químico e biológico 

4 

Físico (pequeno) Calor e ruído 

Biológico (pequeno) Fungos e bactérias 

Ergonômico (médio) 

Movimentos repetitivos, jornadas de trabalho 

prolongadas, posturas inadequadas, monotonia e 

esforço físico 

Acidente (grande) 

Incêndio/explosão, não uso do EPI, instalações 

elétricas inadequadas, material perfurocortante e 

manipulação incorreta de material químico e biológico 

 

Fonte: autores, 2019. 
 

Nessa perspectiva, os três monitores e as equipes de pesquisa, frequentes em 

dois turnos (manhã e tarde) no laboratório, estão sujeitos a variados tipos de riscos, 

como radiação ultravioleta – UV (grupo físico) de grau médio, por ser emitida por um 

fluxo de ar, o qual frequentemente fica sem proteção. Ademais, não há Equipamento de 

Proteção Individual – EPI para esta finalidade, um perigo que pode ocasionar doenças 

de trabalho, como o câncer, que também são influenciadas pelo período de exposição.  

Igualmente, a falta de EPI para o desenvolvimento de outras atividades, como 

manipulação de material químico e biológico, também representa um perigo 

considerável, tanto pela possibilidade de contato cutâneo quanto pela inalação de 

produtos e microrganismos. Outro fator relevante é a própria estrutura da área, em que 
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as instalações elétricas não garantem o uso conjunto de diversos equipamentos 

simultaneamente, e a bancada e os acentos não permitem uma postura adequada aos 

indivíduos. 

Além do mais, essa rotina do laboratório, não raras vezes sofre alteração, visto 

que é um ambiente de aulas quando necessário, então o laboratório comporta um 

número variado de usuários (até 30 pessoas), e estes estão sujeitos aos riscos da área, o 

que está ligado à intensidade dos riscos, sendo que, para cada ambiente particular do 

laboratório de microbiologia existem riscos variados, como ilustrado na Figura 1, 

abaixo:  

 

Figura 1. Mapa de risco do laboratório de microbiologia da UEPA. 
Fonte: autores, 2019. 
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4. CONCLUSÃO 

As atividades descritas no laboratório são passiveis de serem verificadas e 

analisadas quanto ao seu risco, e a geração de mapa de risco, pôde auxiliar na 

caracterização dos agentes ambientais presentes nas áreas do laboratório. Além do mais, 

observou-se a predominância de risco de pequeno grau para agentes químicos e 

biológicos, seguidos de médio grau para ergonômicos e de acidentes, somente um de 

grande grau para acidentes e graus variados para agente físico. Ademais, a elaboração 

do layout, pode também ser um subsídio em uma possível análise preliminar de tarefas, 

seja no treinamento dos monitores, como também aos alunos em aulas experimentais.  
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