
 

 
 

MAPA DE RISCOS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS -Faculdade de ciência e tecnologia 

 Coordenação administrativa (62)3209-6550, secretaria de cursos (62)3209-6551 -N° 920, Rua Mucuri, Parque Itatiaia, Aparecida de Goiânia – GO 

LOCAL: Laboratório Multiusuário de Microscopia   Data: 19/11/2020 Próxima revisão: 02/2023 
Risco Intensidade Fonte Geradora Medidas Preventivas 

Físico 

 

- - 

Biológico 

 

1- Uso compartilhado de equipamentos (lupas); 

2- Uso compartilhado de equipamentos (Microscópio); 

3-   Contaminação com o coronavírus 

1- Desinfecção após o uso, evitar usar o mesmo equipamento 

por duas pessoas  sem antes desinfetar; 

2- Desinfecção após o uso, evitar usar o mesmo equipamento 

por duas pessoas sem antes desinfetar; 

3- Funcionários UFG e discentes, verificar diariamente 

sintomas para com Covid-19, H3N2, Dengue e caso tenha suspeita, 

encaminhe ao posto de saúde de Aparecida de Goiânia. Manutenção 

e higienização do ar condicionado, se existir ventilação natural, 

verificar necessidade de deixar ar ligado. Uso de máscaras cobrindo 

nariz e boca, álcool em gel 70% para higienização de mãos e 

isopropílico para higienização de equipamentos, além de manter 

distanciamento. Verificação de necessidade de uso de acrílico para 

separação de pessoas, em caso de distância entre pessoas menor que 

1,0 metros (1 aluno a cada 1 metro quadrado). Controle do fluxo de 

pessoas com livro de 

anotações diário. Tapete sanitizante na entrada (renovar a cada 12 

horas) ou de acordo com alterações realizadas pela OMS/Ministério 

da Saúde. 

 

 

Químico  

 

1- Reações Químicas, uso de HCL-10% ; 

2- Uso de Álcool etílico e Éter para limpeza e manutenção dos 

microscópios; 

1- Ao trabalhar com HCL- 10% usar óculos e máscara de 

proteção individual; 

2- Uso de óculos e máscara de proteção individual, fazer a 

manutenção de preferência com as janelas e portas abertas 

para a dispersão dos gases. 

 

 



Ergonômico 

 

1- Má postura; 

2- Tubulação e filtro de ar condicionado; 

3-  Ar condicionado e ventilador 

4- Data Show; 

5- Lâmpada fluorescente; 

 

 

1- Aulas de ginástica laboral (alongamentos) em salas de 

aula, 10 min 1x semana/Professor orientar, usar 

corretamente o assento. 

2- Realizar Controle de manutenção de ar condicionado com 

higiene de filtros de ar; 

3- Verificar temperatura em sala de aula (23ºC);  

4- Verificar iluminação adequada; 

5- Verificar se estão firmes e não há risco de cair; 

 

 

6- Ar condicionado 
7 - Manter água próxima e beber de forma constante; 

 

Acidente 

 

1- Mochilas nos corredores da sala 
Solicitar alunos que coloquem seu material a sua frente mantendo 

corredores desobstruídos 

  

2- Choque elétrico, (lupas e microscópios energizados)  

             2 - Usar o equipamento da maneira correta, sobre a                                

orientação do professor, fazer manutenção periódica da parte 

elétrica dos equipamentos. 

 
3- Queda do ar condicionado 

Fazer manutenção da estrutura do ar condicionado a cada três 

meses; 

 
 

LEGENDA INTENSIDADE DOS RISCOS PARAMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

RISCOS GRANDE MÉDIO PEQUENO 

. 

 
 
 
 
 
 
 

   

Telefones de emergência: SAMU: 192, Bombeiros: 193, Centro de Informação Toxicológica 08006464350 

Corpo de Bombeiros 7º BatalhãoAv. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, s/n - Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia – GO(62) 3201-2208 

Centro de Saúde Samambaia: Av. Pau Brasil/Rua Jacarandá, 3521-1868 

UBS Veiga JardimAv. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, 593 - Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia – GOAberto de segunda a sexta as  08:00 as 17:00(62) 3545-4849 
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____________________________ 
Elaboração (responsável do setor) 

____________________________ 
Verificação (CISSP/EVZ) 

____________________________ 
Aprovação (SIASS) 


