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Resumo: O propósito deste estudo é a elaboração de 

um manual para consulta dos responsáveis pela 

implantação dos laboratórios e equipe de construção e 

arquitetura na fase de planejamento e projeto, afim de 

suprir o lapso existente nas convenções das 

universidades sobre o respectivo assunto, servindo, 

então, como parâmetro a ser seguido.    

 

1. Introdução 
O principal objetivo no planejamento de um laboratório 

é garantir a funcionalidade e eficiência, sem que a 

segurança daqueles que irão utilizá-lo seja esquecida. 

Portanto, é importante que haja detalhamento do projeto 

a ser elaborado, destacando alguns itens a serem 

estudados de acordo com normas técnicas como a parte 

de mobília, ou seja, bancadas, cadeiras, entre outros, 

assim como os revestimentos, os tipos de pisos e 

iluminação.  

Este trabalho consiste na compilação de um manual 

utilizando como base materiais de universidades 

estrangeiras e também as Normas Brasileiras 

Regulamentadas (NBRs) pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e as Normas 

Regulamentadoras (NRs) do MTE (Ministério do 

Trabalho e Emprego).   

 

2. Estudo de Caso  
Tomando como referência todas as normas pesquisadas, 

foi realizado o estudo de caso do laboratório de elétrica 

(SMS) do Centro Universitário FEI – Campus São 

Bernardo do Campo. A seguir é possível observar os 

itens estudados. 

Piso: É constituído de PVC colado, porém não é 

antiderrapante. Sendo assim, não se enquadra na norma 

NR-8, do MTE.   

Teto: É constituído de fibra de vidro (Forrovid 

K50/K60). Entretanto, as informações sobre este 

produto afirmam que não gera fumaça tóxica.  

Portas: São de madeira, portanto não retardam fogo e 

não se fecham automaticamente. Os vãos das portas são 

menores que 1,20m. 

Janelas: Estão a 75cm acima do nível do piso, sendo que 

o correto seria estarem a 1,20m. As cortinas são 

persianas verticais não-metálicas e sem tratamento, 

desta forma, há perigo de propagação de fogo.  

Mobília: A mobília é robusta, rígida e impermeável, 

portanto estão dentro das especificações recomendadas. 

Quanto à ergonomia das cadeiras, observou-se que 

possui regulagem de altura, estando dentro na norma 

NR-17, do MTE. Entretanto não possui borda frontal 

arredondada como a norma recomenda. 

Iluminação: As lâmpadas fluorescentes não têm 

proteção para evitar queda sobre a bancada ou piso.  

Elétrica: Os eletrodutos são flexíveis, emborrachados, 

protegidos contra a umidade e agentes corrosivos. O 

isolamento da fiação é feito com material que apresenta 

propriedade antichama e há aterramento para evitar 

possíveis choques. Já a placa de painel encontra-se 

localizada ao lado da porta do laboratório, sendo 

facilmente localizada, todavia há uma mesa embaixo do 

painel e não há sistema de interrupção imediata. As 

tomadas elétricas e interruptores não possuem etiqueta 

informando o número do painel e circuito a que 

pertencem, estando fora das especificações da norma 

NR-10, do MTE. Há um dreno de Ar Condicionado 

exatamente acima de uma tomada, apresentando perigo. 

Proteção contra incêndio: É possível observar a falta de 

extintor de incêndio no laboratório, havendo somente a 

placa do extintor de CO2.  

Conforto térmico: Principalmente, durante o verão, as 

temperaturas dentro do laboratório ultrapassam a 

temperatura de 23 oC, causando desconforto e 

prejudicando as atividades que exigem solicitação 

intelectual.   
 

4. Conclusões 
É importante que o detalhamento desde a etapa do 

projeto e as normas técnicas sejam levadas em conta, 

para que se construa um laboratório que garanta 

eficiência e funcionalidade, assim como a segurança dos 

profissionais que o utilizam. Portanto, a elaboração de 

um manual que contenha normas a serem consultadas 

para a construção de novos laboratórios é de extrema 

importância, pois visa facilitar o acesso a informações 

necessárias para garantir a orientação correta. 

 

5. Referências 
[1] BRASIL. Manuais de Legislação Atlas (Ed.) 

Segurança e Medicina do trabalho: Edificações. – Ed. 

São Paulo: Editora Atlas S.A.,2007. 692 p.  

 

 

Agradecimentos 
À instituição Centro Universitário FEI pela 

realização das medidas ou empréstimo de 

equipamentos. 

 

11.112.187-7: Jessica Lais Maciel Alves. Aluna de IC 

do Centro Universitário FEI. Projeto com vigência de 

02/16 a 12/16. 


