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1. INTRODUÇÃO 

As boas práticas de segurança na utilização de laboratórios vivos deve ser 

observada pelos usuários habituais dos espaços de ensino—aprendizagem (Docentes 

e Técnicos Administrativos) bem como pelos usuários eventuais (Estudantes dos 

cursos técnicos, tecnológicos e superiores do IF Baiano) e visitantes. 

No âmbito acadêmico, a observância da prevenção de acidentes e das 

doenças provocadas por procedimentos incorretos na realização de atividades em 

campo deve ser priorizada, uma vez que os estudantes estão em processo formativo e 

são potenciais vítimas de incidentes ou acidentes. Nesse sentido, as atitudes 

prevencionistas nas atividades conduzidas em laboratórios vivos visam a redução dos 

riscos de acidentes de origem química, física ou biológica, bem como as 

consequências do risco ergonômico e mecânico.  

A partir disso, este documento consiste em um guia básico de procedimentos a 

ser adotado nos laboratórios didáticos do IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa, 

especificamente dos Laboratórios Vivos. Essas condutas devem ser publicizadas, 

consultadas e cumpridas em todas as atividades de campo, no âmbito dos 

componentes curriculares, que utilizem o espaço físico, máquinas, equipamentos, 

instalações e animais existentes nos laboratórios vivos. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA TRABALHO EM LABORATÓRIOS VIVOS 

DO IFBAIANO – BOM JESUS DA LAPA 

 

As atividades conduzidas a campo em Laboratórios Vivos tem uma série de 

riscos para as pessoas que fazem utilização dos espaços didáticos destinados a este 

fim. A ideia de que o campo fica isento de riscos é errônea e muitas práticas adotadas 

nas atividades rurais têm os requisitos de segurança negligenciados.  

Para efeito deste manual, são considerados Laboratórios Vivos os espaços 

agrícolas e unidades educativas de campo.  

A área rural já possui infraestrutura principal de tubulação e bombeamento para 

irrigação, com o desenvolvimento das seguintes culturas: banana; maracujá; videira; 

horta convencional, agroecológica e medicinal; mandioca; acerola; batata-doce; feijão; 
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milho; mamão; citros; palma; coco; manga; umbu; abacaxi; girassol; e forrageiras 

diversas.  

No âmbito de atuação do Campus de Bom Jesus da Lapa, são considerados 

Laboratórios Vivos, aqueles relacionados no Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Engenharia Agronômica, acrescido das instalações máquinas e 

implementos de aplicação a mecanização agrícola. Sendo assim, o campo 

experimental para o desenvolvimento do curso dispõe de:  

a) Sistemas de produção vegetal e animal (Unidade de Bovinocultura, 

Ovinocaprinocultura, Avicultura, Suinocultura, Horticultura, Fruticultura, Culturas 

Anuais e Perenes, Produção Agroecológica, Piscicultura, Viveiricultura, Forragicultura, 

Apicultura e Meliponicultura); 

b) Estação de Bombeamento e Sistema de Irrigação (Pivô central, aspersão e 

localizado) que perpassa os 88 hectares de área irrigável;  

c) Estação meteorológica; 

d)  Máquinas e Implementos Agrícolas. 

 

 

Apesar da existência de múltiplas atividades conduzidas nos laboratórios vivos 

do IF Baiano, algumas regras gerais devem ser observadas: 

 Os envolvidos na atividade conduzida (Docente, TAE, Estudantes, 

Visitantes) devem ser conhecedores dos riscos dos laboratórios vivos; 

 Ao entrar nos laboratórios vivos, é indispensável o uso de calça comprida, 

sapato fechado e cabelos presos; 

 Manter os laboratórios vivos organizados durante a ao término da atividade 

conduzida a campo; 

 Conhecer a localização e utilização dos equipamentos de segurança 

disponíveis; 

 Não se alimentar ou fumar durante as atividades conduzidas nos 

laboratórios vivos; 

 Caso a atividade envolva agentes químicos, os envolvidos devem ter 

acesso a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico; 

 Não autorizar a permanência de estudantes ou visitantes no laboratório 

vivo sem a presença de técnico ou docente responsável. 

 Ao entrar em área identificada como laboratório vivo, observar todo o 

cenário, identificando a existência de perfuro cortante, cargas suspensas, 

desníveis de piso e demais situações potencialmente causadoras de acidentes; 
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 Utilizar os dispositivos de proteção orientados pelo responsável pela 

condução da atividade de campo nos laboratórios vivos, considerando Análise 

de Risco.  

 Mantenha o “cuidado ativo”, uma vez que a segurança é responsabilidade de 

todos.  

Apesar de simples, o cumprimento das regras supracitadas serve como ponto 

de partida para a adoção das boas práticas nos laboratórios vivos descritos neste 

manual.  Obviamente, as particularidades da atividade rural preveem procedimentos 

mais específicos que serão descritos separadamente. 

3. TIPOS DE RISCOS EXISTENTES NOS LABORATÓRIOS VIVOS 

 

A existência de riscos nos laboratórios vivos deve ser de ampla divulgação 

para que os usuários do espaço tomem as devidas precauções para a atenuação, 

neutralização ou eliminação dos riscos. Para efeitos de interpretação deste manual, os 

riscos podem ser classificados em: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, 

mecânicos e psicossociais, conforme Quadro 1. 

Quadro 1. Quadro de risco relacionado aos Laboratório Vivos. 

Risco Detalhamento 

FÍSICO Consideram-se os riscos físicos aqueles originados por agentes 

físicos nas diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os usuários do espaço, tais como: ruído, vibrações, 

pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom 

QUÍMICO Consideram-se os riscos químicos como aqueles originados por 

agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela 

natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser 

absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

BIOLÓGICO Consideram-se os riscos biológicos como aqueles originados por 

agentes biológicos como as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus, entre outros. 

ERGONÔMICO Consideram-se os riscos ergonômicos como aqueles que interferem 
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nas características psicofisiológicas, causando desconforto ou 

problemas de saúde. Exemplos: postura inadequada no trabalho, 

iluminação e ventilação inadequados, jornada de trabalho 

prolongada, monotonia, esforços físicos intensos, etc. 

MECÂNICO São os riscos que podem afetar a integridade ou bem-estar do 

usuário do laboratório, de modo a produzir situações com 

potencialidade de acidentes Exemplos: arranjo físico inadequado, 

máquinas e equipamentos sem proteção, exposição a material 

perfuro cortante, probabilidade de incêndio ou explosão, animais 

peçonhentos, armazenamento inadequado, dentre outros. 

 

  Apesar da classificação dos riscos ocupacionais ocorrerem de modo 

fragmentado (físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico) o efeito combinado 

dos riscos deve ser levado em consideração para a análise que antecede a realização 

de atividades de campo conduzidas em laboratórios vivos do IFBaiano / Bom Jesus da 

Lapa. 

4. PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA EM LABORATÓRIOS VIVOS 

 

A diversidade de atividades conduzidas em Laboratórios Vivos é enorme e o 

planejamento das condutas práticas envolvendo máquinas, equipamentos, animais e 

plantas devem ser previamente planejados. A realização de Análise de Risco é uma 

boa prática para a determinação das medidas de controle de riscos identificados a 

campo.  

A medida prioritária é a eliminação do risco, contudo algumas situações não 

permitem a total eliminação dos agentes potencialmente agressores, sendo possível a 

adoção de medidas de proteção coletiva e individual. 

A seleção dos dispositivos de Proteção (Individual e/ou Coletiva) deve ser 

providenciada pelo responsável pela utilização do Laboratório Vivo, enquanto que a 

utilização é obrigatória para todos os envolvidos na atividade conduzida a campo.  

Para efeito de interpretação do presenta manual, são considerados 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como aquele dispositivo ou produto de uso 
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individual, utilizado pelo usuário do Laboratório Vivo, destinado à proteção contra 

riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 

São exemplos de EPI aplicáveis ao trabalho em Laboratórios Vivos, conforme 

recomendação da Análise de Riscos e orientação da Norma Regulamentadora (NR-6), 

os seguintes elementos de proteção: 

• Proteção da Cabeça  

• Proteção dos Olhos e Face 

• Proteção Auditiva 

• Proteção Respiratória 

• Proteção do Tronco  

• Proteção dos Membros Superiores  

• Proteção dos Membros Inferiores  

• Proteção do Corpo Inteiro  

• Proteção Contra Quedas com Diferença De Nível  

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) são dispositivos existentes a 

campo que tem o objetivo de proteger os usuários dos laboratórios vivos contra os 

riscos inerentes aos processos conduzidos durante as atividades práticas, tais como o 

enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a 

proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, 

dentre outros.  

5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES NOS LABORATÓRIOS VIVOS 

 

 Caso ocorra algum acidente decorrente da realização das ações conduzidas 

nos Laboratórios Vivos, o responsável pela atividade deve ser informado 

imediatamente para tomada de decisão sobre o encaminhamento ao socorro. 

O socorro deve ser prestado por profissional legalmente habilitado, mas as 

ações iniciais podem ser providenciadas: 

 

- Informar ao responsável pelo setor/atividade; 

- Manter a calma da vítima e dos demais participantes; 

- Solicitar socorro especializado – SAMU / Bom Jesus da Lapa (192) ou Setor 

de Saúde IFBaiano/Bom Jesus da Lapa (77) 3481-3210; 
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- Sinalizar a área para evitar nova vítima ou outro acidente; 

 

6. PARTICULARIADADES DOS LABORATÓRIOS VIVOS – IFBAIANO - BOM 

JESUS DA LAPA 

 

6.1 SETOR: SISTEMA DE PRODUÇÃO ANIMAL 

ATIVIDADE: BOVINOCULTURA / CAPRINOCULTURA / OVINOCULTURA 

 

O laboratório vivo Sistema de Produção Animal (Bovinocultura / Caprinocultura / 

Ovinocultura) é destinado a realização das aulas práticas e experimentos com uso de 

animais, sendo dotado da estrutura disposta no Quadro 2. 

Quadro 2. Estrutura do setor de produção animal. 

Item Descrição 

Curral Estrutura em madeira e alvenaria, composto por funil, 

seringa, brete, balança e embarcador e três repartições 

para apartação, com aproximadamente 100 m². 

Aprisco Estrutura de alvenaria, Dimensões 10x30; coberto com 

telha cerâmicas; destinado ao abrigo de caprinos e 

ovinos. 

Comedouros Estruturas moveis feitos de mateiral reciclado. 

Bebedouros Estrutura fixa de alvenaria dentro do aprisco, estrutura 

móvel de polietileno na area externa e tanque escavado 

no pasto. 

 

 

Descrição Geral da Atividade: Realizar o manejo nutricional do rebanho. Controlar a 

sanidade e organizar a reprodução dos animais. Manejo sanitário dos animais 

utilizando aplicação de medicamentos em spray e pomadas, manejo de verminoses e 

curativos, limpeza de secreções e pequenos procedimentos. 

 

Medidas de segurança: 

Utilização dos seguintes EPI’s com certificado de aprovação: 

1 – Chapéu de abas largas e cor clara para proteção contra o sol, chuva, salpicos;          
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2 – Óculos de segurança contra poeira; 

3 – Protetores auriculares nas atividades em que o ruído seja excessivo; 

4 – Respiradores e máscaras de filtros combinados; 

5 – Proteção dos membros superiores através do uso de: luvas, mangas de proteção 

nas atividades em que exista o perigo de lesões; 

6 – Proteção dos membros inferiores através do uso de: botas com bico reforçado 

para trabalhos em que exista o perigo de queda de materiais; 

7 – Aventais, jaquetas, capas e outros; 

8 – Protetor solar – creme bloqueador solar UVA/UVB com fator de proteção FPS 

adequado. 

9 – Treinamento de uso e conservação de EPI; 

10 -  Armazenar os insumos em local apropriado, com boa ventilação, com uma 

distância adequada da parede e teto. 

 

6.2 SETOR: SISTEMA DE PRODUÇÃO VEGETAL 

ATIVIDADE: AGRICULTURA GERAL / FRUTICULTURA / HORTICULTURA 

 

Descrição Geral da Atividade: Manejo cultural, Semeadura, Plantio e tratos culturais 

de diversas espécies vegetais de interesse acadêmico e da produção. 

 

Medidas de segurança: 

Utilização dos seguintes EPI’s com certificado de aprovação: 

1 – Chapéu de abas largas e cor clara para proteção contra intempéries 

2 – Óculos de segurança contra poeira e pólen; 

3 – Protetores auriculares nas atividades em que o ruído seja excessivo; 

4 – Proteção dos membros superiores através do uso de: luvas, mangas de proteção 

nas atividades em que exista perigo de lesões; 

5 – Proteção dos membros inferiores através do uso de: botas com bico reforçado 

para trabalhos em que exista perigo de queda de materiais; 

7 – Aventais, jaquetas, capas e outros; 

8 – Protetor solar – creme bloqueador solar UVA/UVB com fator de proteção FPS 

adequdo. 

9 – Treinamento de uso e conservação de EPI; 

10 -  Armazenar os insumos agrícolas em local apropriado, com boa ventilação, com 

uma distância adequada da parede e teto; 

11 – Manter-se hidratado ao longo do dia; 
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12- Evitar trabalhar exposto ao sol nas horas de calor intenso; 

13 – Realizar pausas no trabalho em espaços sombreados. 

 

O Laboratório Vivo de Sistema de Produção Vegetal é destinado a realização das 

aulas práticas e experimentos vegetais no âmbito dos cursos de Ciências Agrárias 

existentes no campus, apresentando a estrutura disposta no Quadro 3. 

Quadro 3. Estrutura do setor de produção vegetal. 

Item Descrição 

Área de Produção 4,7 ha beneficiados com culturas anuais, perenes e de 

ciclo curto, com irrigação por pivô central, aspersão, 

microaspersão e gotejamento. 

Pivô Central Área 2ha/ bomba 37cv / comando automático de rotação 

e velocidade de giro. 

 

6.3 SETOR: MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

ATIVIDADE: MÁQUINAS / IMPLEMENTOS / FERRAMENTAS 

 

Descrição Geral da Atividade: Operação de máquinas agrícolas de apoio as aulas 

práticas e para realização das atividades operacionais do campus IFBaiano / Bom 

Jesus da Lapa. 

 

O Laboratório Vivo de Máquinas e Implementos Agrícolas é subdivido em dois 

setores, sendo um deles em estrutura de garagem, que abriga dois elementos 

tracionantes e um segundo galpão coberto, construído em alvenaria, que acomoda o 

conjunto de implementos utilizados para as práticas agrícolas de campo e as aulas 

dos componentes curriculares da área de Engenharia Rural / Mecanização Agrícola 

para os cursos da área de Ciências Agrárias ofertados no campus de Bom Jesus da 

Lapa.  

Os principais itens potencialmente causadores de acidentes estão dispostos no 

Quadro 4, e demandam da atenção especial para a correta montagem (acoplamento), 

operação e desmontagem (desacoplamento). 

Quadro 4. Edificações e equipamentos do setor de mecanização agrícola. 
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Item Descrição 

Edificação 1 Abrigo de máquinas agrícolas, nas dimensões 10m x 20m 

Edificação 2 Abrigo de implementos agrícolas, nas dimensões 10m x 20m 

Trator 110cv Trator agrícola 4r bm110 4x4. Marca valtra. Ano de fabricação: 

2013. Série do motor: Ew73371. Série do prd: M110335534. 

Cor amarelo. Monobloco: Aaat2008lmd009451. 

Trator 77cv Trator agrícola john deere 5078 4x4. Motor modelo agco sisu 

power 320 ds, combustível diesel ou biodiesel b100 - anp 

07/2008, potência máxima unidade rpm 77 cv (iso tr 14396) 

cilindrada 3300, sistema de injeção: Bomba rotativa. 

Compressor de ar Compressor de ar a pistão motor elétrico -  bulldog 20200 ap. 

Arado de discos Arado reversível com 3 discos santa izabel com peso 

aproximado de 400kg, com acoplamento montado no elemento 

tracionante. 

Arado de aivecas Arado de aiveca reversível mr3p c/roda, três aivecas lisa (3+3), 

profundidade de trabalho de 20 a 40 cm. Largura do corte de 

110 a 130 cm, capacidade de tração compatível com trator de 

110 cv no motor. Cor verde. 

Grade aradora Grade aradora intermediária de controle remoto de 16 discos 

de 28 polegadas com espaçamento entre discos de 270 mm - 

largura de trabalho de 2000 mm. Marca/ modelo: Kohler / 

gac270 1628. Cor vermelha. 

Pulverizador Pulverizador de barra cst: 040. Tanque em polietileno, bomba 

de diafragma, porta-bicos duplos com anti-gotejo. Capacidade 

do tanque: 400 litros. Dimensões: N/d. Tanque auxiliar: 10,0 

litros. Bomba: Diafragma comet aps - 51. Quantidade de bicos: 

21, tipo bijet. Filtro: 100 l/min. Agitação de calda: Hidráulica. 

Peso: 240 kg. Potência necessária: 45 a 150 cv. 

Distribuidor de 

calcário 

Distribuidor de adubo orgânico e calcário dc2500. Cor 

vermelho. Arrasto de um eixo com dois pneus 7,50 x 16, 

capacidade de carga 3000 kg, volume da carga 1,6 m3, largura 

da esteira: 800 mm, bitola 1,60 m, largura: 1540 mm, 

comprimento 4000 mm, altura 1260 mm, peso de 820 kg. 

Acionamento pela força do trator a 540 rpm, tampa de saída 

com abertura regulável de até 30 cm, equipada com molas 

tensoras para liberar materiais estranhos. Caixa de 
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transmissão em banho de óleo. Marca kohler. 

Sulcador Sulcador minimo de duas hastes cst: 020. Com distância entre 

linhas de 800 a 1400 mm e largura do sulco de 400 a 700 mm. 

Semeadeira Semeadora adubadora de arrasto modelo ga-2700, marca: 

Gihal. Sistema de distribuição de adubo rosca sem-fim, 

número de linhas 07, por sistema pantográfico. Distribuição de 

sementes com discos horizontais perfurados sistema universal 

para grãos, sistema de distribuição de sementes por disco 

perfurados pipoqueira. Rodado interno, sucador e disco de 

corte 18, compactador em forma de v, limitador de altura e 

profundidade. 

Roçadeira Roçadeira agrícola hidráulica rm 160. Cor vermelha, com roda 

para regulagem de altura (standard). Deslizadores 

substituíveis. Caixa de transmissão, com giro livre incorporado 

em banho de óleo. Largura de trabalho 1,60 m, peso 383 kg, 

potência do motor do trator: 45 a 75 cv. Marca kohler. 

 

Os principais itens potencialmente causadores de acidentes estão dispostos no 

Quadro 4, e merecem atenção especial para a correta montagem (acoplamento), 

operação e desmontagem (desacoplamento).  

Em síntese, são apresentadas as principais condutas de segurança com 

máquinas e implementos agrícolas: 

 Os envolvidos na atividade conduzida (Docente, TAE, Estudantes, 

Visitantes) devem ser conhecedores do risco mecânico produzido por 

máquinas e implementos agrícolas; 

 Para as instruções com máquinas e implementos nos laboratórios vivos, é 

indispensável o uso de calça comprida, sapato fechado e cabelos presos por 

todos os participantes; 

 Manter os participantes com distância segura da máquina agrícola ou dos 

elementos ativos dos implementos; 

 Não se alimentar ou fumar durante as atividades realizadas próximas a 

máquinas e implementos agrícolas; 
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 Caso a atividade mecanizada envolva agentes químicos, os envolvidos 

devem ter acesso a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico - 

FISPQ; 

 Retirar as chaves da máquina agrícola para demonstração do elemento 

tracioanante parado; 

 Manter em perfeito funcionamento os dispositivos de proteção coletiva de 

máquinas e implementos; 

 Sempre utilizar capas protetoras nos eixos cardã acoplados à TDP e 

substituir em caso de avaria; 

 Desligar a TDP sempre que não estiver sendo utilizada; 

 Nunca deixar equipamentos acoplados ao sistema de três pontos 

suspenso quando o trator estiver parado; 

 Não sobrecarregar ou operar com equipamentos fora das condições de 

segurança; 

 Observar as condições ergonômicas para operação; 

 Não transportar passageiros de “carona” no trator e/ou implementos; 

 Ao realizar prática mecanizada em laboratório vivo, observar todo o 

cenário, identificando as área de manobra de máquinas, a existência de 

agentes químicos, perfuro cortantes, cargas suspensas, desníveis de piso e 

demais situações potencialmente causadoras de acidentes; 

 Utilizar os dispositivos de proteção orientados pelo responsável pela 

condução da atividade de campo nos laboratórios vivos, considerando Análise 

Preliminar de Risco.  

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O manual de segurança em Laboratórios Vivos é uma simplificação das 

informações sobre a prevenção de acidentes e doenças que podem vir a ser 

desencadeadas devido à exposição às práticas de campo. Obviamente, a devida 

observância da legislação pertinente, bem como das demais orientações técnicas no 

âmbito do Instituto Federal Baiano devem ser consideradas para o desenvolvimento 

de atividades nos Laboratórios Vivos. 

 

 


