
Ministério da Educação
Universidade Federal de Goiás

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
1-Unidade Acadêmica / Órgão Administrativo: FCT 2-Data: 02/12/2022

3- Setor / Área / Depto: Litoteca 4-Função/Cargo: Professora/Técnicos/Discentes 5-Feminino: 6-Masculino: 7-Total:
8-Descrição das atividades realizadas para cada cargo/função deste setor:

-Os alunos, técnicos e professores podem estar realizando as atividades em pé ou sentados em bancos e utilizam equipamentos como: sedimentos, solos, amostras
de rochas, e equipamentos como: livro, lupas eletrônicas, ácido dissolvido em 90% (HCL 10%), dentre outros.
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9-Instrumentos utilizados na execução da atividade:

Mesa
Cadeiras
Notebook
Quadro
Lupas
Lupas eletrônicas

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Riscos Agentes Fonte Geradora Frequência
exposição

Intensidade do
risco (P,M ou G)

Medidas de
controle existente

Físico
Ruído, umidade, frio,

calor, vibrações,
radiação não ionizante,

radiação ionizante,
pressões anormais

Aerodispersóides no
ambiente Poeiras de vegetais e

minerais Média Pequeno

Ao trabalhar com fósseis
ou minerais particulados
usar máscara e óculos de

proteção individual.
Quando for partir

amostras sempre utilizar
óculos e luvas de

proteção individual
Químico

fumos, gases, vapores,
névoas, neblinas,

produtos químicos
em geral

(especificar reagentes)

Reações Químicas Uso de HCL-10% Média Médio

Ao trabalhar com HCL-
10% usar óculos e

máscara de proteção
individual;
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Biológico
Microorganismos

Vírus
Pessoas contaminadas com

coronavírus.

Permanente
(principalmente em

período de pandemia) Médio

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 01 metro (1
aluno a cada 01 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 e Resolução

Consumi 2021 0090.
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RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Riscos Agentes Fonte Geradora Frequência

exposição
Intensidade do

risco (P,M ou G)
Medidas de

controle existente
Ergonômico

levantamento, transporte,
descarga individual de

material,
mobiliário/equipamentos dos
postos de trabalho, condições

ambientais, organização

Exigência de postura
inadequada

Trabalho constante na
postura em pé Permanente Médio Alternância; ginástica

laboral

Ergonômico
Pode levar a problemas
posturais e mal estar. Ar frio e seco Ar condicionado Permanente Médio

Verificar Temperatura
em sala de aula

(23°C), manutenção e
higienização do ar.

Fazer movimentação
de alunos e da saída

do ar, pois quem sente
mais calor deve ficar
no sentido da saída.

Acidentes
arranjo físico inadequado,
máquinas e equipamentos

/ferra.deficientes/inadequadas
, eletricidade, probabilidade
de incêndio, piso irregular

Obstrução de
corredores

Mochilas colocadas
nos corredores Permanente Pequeno

Solicitar alunos que
coloquem seu material

a sua frente, manter
corredores

desobstruídos
Acidentes

arranjo físico inadequado,
máquinas e equipamentos

Queda do ar
condicionado

Ar condicionado na
parede Permanente Pequeno *
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/ferra.deficientes/inadequadas
, eletricidade, probabilidade
de incêndio, piso irregular

Acidentes
arranjo físico inadequado,
máquinas e equipamentos

/ferra.deficientes/inadequadas
, eletricidade, probabilidade
de incêndio, piso irregular

Choque elétrico Lupas e microscópios
energizados Eventualmente Pequeno

Usar o equipamento
da maneira correta,

sob a
orientação do

professor, fazer
manutenção periódica
da parte elétrica dos

equipamentos.
Descrição física do posto do trabalho (teto, pé direito, piso, tipo de iluminação e ventilação; qual o tipo de condicionamento de ar: sistema central, de parede ou tipo Split)

Piso granitina, paredes em alvenaria, iluminação e ventilação artificial e natural.

*Plano de manutenção para:
- operação e sustentação de ar condicionado e suporte de datashow,
- parte elétrica

Declaração:
Declaro que participei do levantamento de riscos ambientais da minha função/cargo, juntamente com o profissional responsável.

Aparecida de Goiânia, ____ de _____________________ de __________.
Assinatura: __________________________________________
Assinatura do responsável  pelo preenchimento da planilha: ________________________________________________________________________
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