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Quando falamos Ambientes Tecnológicos no 

âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ, entende-se como 

todos os laboratórios e espaços ligados à pesquisa e 

tecnologia.

Considerando que os laboratórios são de extrema 

importância em nossos campi, temos como obrigação 

levar segurança a estes ambientes, principalmente 

pela diversidade de riscos existentes nas atividades 

desempenhadas nestes locais.

 A segurança nos laboratórios (como segurança em 

geral) é um tema difícil de ser tratado, pois a maioria 

das pessoas tem a tendência em pensar que os 

acidentes não acontecerão com elas. Afinal, sempre 

A SEGURANÇA NOS AMBIENTES TECNOLÓGICOS
pensamos que “temos o controle da situação” ou 

“sabemos perfeitamente o que estamos fazendo”. Ou 

ainda: “pode deixar, já fiz isto tantas vezes e nada 

aconteceu”. Quanto a esta última afirmativa é bom 

lembrar que a ação que representa um risco de 

acidente, realizada várias vezes com “sucesso”, isto é, 

sem a ocorrência de um acidente, não fornece 

créditos para o futuro. No momento em que um 

acidente ocorrer, as suas consequências serão 

imediatamente sentidas - queimaduras, cortes ou 

mesmo eventos mais graves. Observe que, até aqui, 

falamos em ocorrência de acidentes. Cabe ressaltar 

que os acidentes não ocorrem eles são causados.

^

A preocupação com a segurança no laboratório 

tem por objetivo minimizar e eliminar o risco de 

acidente, com a intenção de deixar o ambiente o 

mais seguro possível.

O ideal é que todos os requisitos de segurança 

devam ser incluídos já na montagem do laboratório, 

e mesmo pequenos detalhes devem ser previstos no 

projeto inicial, como por exemplo: orientação solar, 

ventos, segurança do edifício e do pessoal, 

distribuição e tipos de bancadas, capelas, estufas, 

muflas, tipos de piso, iluminação e ventilação devem 

ser especificamente dirigidos ao tipo de laboratório. 

Podemos citar duas causas principais de acidentes

O ato inseguro - É o não cumprimento de normas de 
segurança durante o trabalho, como, por exemplo, 
fumar no laboratório (especialmente onde haja 
material inflamável), levantar peso excessivo, não usar 
o equipamento de proteção individual (EPI), trabalhar 
com trajes inadequados, cabelos soltos, sandálias ou 
ainda brincar ou correr no laboratório. 

A condição insegura - É uma deficiência ou irregu-
laridade técnica existente no local de trabalho como, 
por exemplo, iluminação deficiente, ventilação 
excessiva ou deficiente, armazenamento incorreto, 
excesso de ruído, instalação elétrica.
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- Conheça o seu local de trabalho;

- Verifique o mapa de riscos do ambiente 
tecnológico;

- Leia a ficha de Informação de Segurança do 
Produto Químico (FISPQ);

- Não entre em locais de risco desconhecido;

- Não permita a entrada de pessoas alheias aos 
trabalhos do laboratório;

- Não fume no laboratório;

- Não se alimente e nem ingira líquidos nos 
laboratórios;

- Não abra qualquer recipiente antes de 
reconhecer seu conteúdo pelo rótulo;

- Informe-se sobre os símbolos que nele aparecem;

- Não pipete líquidos diretamente com a boca; 

use pipetadores adequados;

- Não tente identificar um produto químico pelo 
odor nem pelo sabor;

- Não retorne reagentes aos frascos de origem;

Mesmo com as sugestões acima citadas é 

relevante lembrar que somos todos 

responsáveis em planejar nossas 

atividades questionando, tirando dúvidas e 

acima de tudo respeitando as normas e 

orientações de segurança.

- Não execute reações desconhecidas em grande 
escala e sem proteção;

- Não dirija a abertura de frascos na sua direção 
ou na de outros;

- Nunca trabalhe de sandálias ou chinelos no 
laboratório;

- Os pés devem estar protegidos com sapatos 
fechados;

- Utilize a capela sempre que efetuar uma reação 
ou manipular reagentes que liberem vapores;

- Conheça o funcionamento dos equipamentos, 
antes de operá-los;

- Lubrifique os tubos de vidro, termômetros, etc, 
antes de inseri-los em rolhas e mangueiras;

- Informe sempre seus colegas quando for efetuar 
uma experiência potencialmente perigosa;

- Mantenha uma lista atualizada de telefones de 
emergência;

- Informe-se sobre os tipos e usos de extintores de 
incêndio bem como a localização dos mesmos.

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO

27 DE JULHO

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO

DE ACIDENTES DO TRABALHO

Uma data para lembrar que prevenir

acidentes é importante durante

todos os dias do ano.


