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Resumo do Trabalho: Em todos os ambientes de estudos laboratoriais ou mesmo locais de trabalho que contenham máquinas e equipamentos estão sujeitos
a riscos de ocorrência de acidentes. Estes riscos podem comprometer seriamente a segurança e a saúde de seus usuários se não forem identificados e
combatidos de forma adequada e segura. Neste sentido, a partir de uma investigação qualitativa dos riscos existentes e das atividades desenvolvidas no
laboratório de Soldagem do IFPB - Campus Cajazeiras, o trabalho tem como objetivo uma análise qualitativa através da ferramenta check-list, informando-se
os riscos presentes no local e propondo-se medidas de prevenção aos seus usuários. O trabalho apresenta um estudo que permite identificar e elaborar um
mapa de risco, através de uma investigação qualitativa de caráter bibliográfico e descritiva, iniciando-se com o levantamento de referências sobre assunto,
realizando-se visitas ao laboratório para inspeção e aplicação do checklist com os profissionais que trabalham no laboratório. Com isso, foi possível realizar a
coleta de dados e assim analisar o local de estudo, permitindo um reconhecimento e mapeamento dos riscos existentes. Dessa forma, os resultados obtidos
se mostraram satisfatórios, uma vez que os riscos possam ser minimizados ou evitados de acordo com as medidas preventivas propostas, assim obtendo um
ambiente mais salubre.
.
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