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RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

1-Unidade Acadêmica / Órgão Administrativo: FCT/UFG  – Campus Aparecida de Goiânia 2-Data: 02/02/2022 

3-Setor / Área / Depto.: Laboratório de Informática –   

sala xx  

4-Função/Cargo:Professor, Técnico e Alunos 5-Feminino: 6-Masculino: 7-Total: 

8-Descrição das atividades realizadas para cada cargo/função deste setor: 

 

Docente 

- Ministra aulas em pé ou sentado e acompanha os trabalhos dos alunos – teóricos / prática. 

 

Discente 

- Os alunos assistem às aulas sentados nas cabines dos computadores. 

 

Técnico 

- Presta assistência na manutenção e conservação dos equipamentos. 

 

9-Instrumentos utilizados na execução da atividade: 

 

Mesa 

Cadeiras 

Datashow 

Notebook 

Caixas de som 

Quadro 

Computadores 
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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 
Físico 

Ruído, umidade, frio, 

calor, vibrações, 

radiação não ionizante, 

radiação ionizante, 

pressões anormais 

- - - - - 

Químico 

fumos, gases, vapores, 

névoas, neblinas, 

produtos químicos 

em geral 

(especificar reagentes) 

- - - - - 
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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 

Biológico 

Microorganismos 

Vírus 

 

Ar condicionado.Pessoas 

contaminadas com coronavírus. 

 

Permanente (principalmente 

em período de pandemia) 
Médio 

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). 
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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 ou sentado 

na cadeira 

Permanente Médio 
Alternância; ginástica 

laboral, 

 

 

Ambiente Frio, ar seco 

 

 

 

Ar condicionado 

       

 

 

Permanente 

 

 

Médio 

 

Verificar temperatura em 

sala de aula (23°C); 

manutenção e higienização 

do ar; desligar 

 

 

Imagens de difícil leitura 

do Datashow 

 

Datashow 

 

Permanente 

  

Médio 

Verificar tamanho da letra 

da apresentação de acordo 

com a distância que 

precisa enxergar, se 10 m, 

letra mínima 20. Reduzir 

iluminação na área da 

fonte geradora (lux). 
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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 

 

Acidentes 

arranjo físico inadequado, 

máquinas e equipamentos 

/ferra.deficientes/inadequadas, 

eletricidade, probabilidade de 

incêndio, piso irregular 

 

 

Obstrução de corredores 

 

 

 

Mochilas colocadas nos 

corredores 

 

 

Eventual 

 

 

Pequeno  

 

Solicitar aos alunos que 

coloquem seu material a 

sua frente; manter 

corredores 

desobstruídos 

 

Queda no mesmo nível 

(Risco circunstancial). 

 

Piso escorregadio (Risco 

circunstancial) 

 

Permanente 

 

Pequeno 

Solicitar equipe de 

manutenção de limpeza 

para secar o piso. Evitar 

sapato com salto alto. 

Queda de ar condicionado/ 

Datashow/ Elementos 

fixados ao teto 

Ar condicionado/ Data 

show/ Outros 
Permanente Pequeno 

Fazer manutenção da 

estrutura do ar 

condicionado a cada 3 

meses. Identificar 

situações que possam ter 

risco de queda tais como: 

rachaduras, parafusos e 

materiais soltos, e outras 

situações semelhantes que 

possam causar a queda de 

equipamento, identificando 

e retirando todos do local 

ou da sala, e aguardar 

manutenção; Verificar a 

fixação de outros itens 

fixados ao teto  

Não sentar abaixo dos 

equipamentos 

 

Choque elétrico 

 

Computador Eventual 

 

Pequeno 

 

Desligar o equipamento 

antes de realizar 

manutenção. Certificar se 

o equipamento está 
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seguro, sem fiação 

exposta. 
Somente pessoal 

capacitado e definido pelo 

coordenador da atividade, 

pode movimentar 

hardware. 
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Riscos Agentes Fonte Geradora Frequência exposição 
Intensidade do risco (P,M 

ou G) 

Medidas de controle 

existente 

 

Acidentes 

arranjo físico inadequado, 

máquinas e equipamentos 

/ferra.deficientes/inadequadas, 

eletricidade, probabilidade de 

incêndio, piso irregular 

 

Fonte do computador 

ligado na tomada   
Desktop Permanente Pequeno 

Certificar - se que o 

equipamento está seguro, 

sem fiação exposta. 

Somente pessoal 

capacitado e definido pelo 

coordenador da atividade, 

pode movimentar 

hardware. 

 

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): 

 

Teto de forro de placas acartonado, pé direito de aproximadamente 2,5 metros, piso de granitina, paredes em alvenaria, iluminação artificial com luminárias, ventilação artificial 

tipo split e natural por meio de janelas. 

 

 

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________________________________________________________________________ 

RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 


