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1 OBJETIVO 

Normatizar as operações de laboratório, corroborando-se à segurança individual e coletiva, e às Boas 
Práticas para as atividades laboratoriais mais comuns. 

 

2 APLICAÇÃO 

Laboratórios de Química. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

 

Responsável do 
Laboratório/Técnico do 
Laboratório 

Garantir os recursos e condições para equipamentos e treinamentos 
adequados dos usuários dos laboratórios. 

Dicentes e Docentes Cumprir as exigências dos procedimentos e treinamentos. 

 

4 PROCEDIMENTOS E REGISTROS CORRELATOS 

Não Aplicável. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 SEGURANÇA 

 

5.1.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Usar jaleco de manga comprida devidamente abotoado  

 Usar sapatos fechados; 

 Ler e planejar a atividade a ser executada; 

 Conhecer os riscos dos produtos, reações e equipamentos a serem utilizados; 

 Estar ciente do local e condições de funcionamentos dos equipamentos de proteção coletiva 
e individual; 

 Verificar os estado e/ou prazo de validade dos reagentes e equipamentos. 

 Não fumar ou comer dentro do laboratório; 

 Não pipetar nenhum tipo de produto com a boca; 

 Não guardar materiais de uso do laboratório junto com objetos pessoais; 

 Não leve mãos à boca olhos. Lave-as bem com água e sabão antes e depois de atividades 
no laboratório; 

 Não utilizar lentes de contato, elas podem ser danificadas e prejudicar o atendimento a 
emergências; 

 Fechar portas e gavetas imediatamente após o uso; 

 Limpar e guardar os materiais utilizados após as atividades. 
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5.1.2 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 

 Mantenha as bancadas sempre limpas e livres de materiais que não estejam sendo 
utilizados; 

 Ao esvaziar um frasco de reagente, limpe-o com água, antes de colocá-lo para lavagem; 

 Retire da bancada e guarde os materiais, amostras e reagentes empregados no trabalho, 
logo após terminá-lo; 

 Limpe imediatamente todo e qualquer derramamento de produtos e reagentes. Proteja-se, 
se necessário, para fazer a limpeza. Use materiais e recursos adequados, tratando-se de 
ácidos e bases fortes, os produtos devem ser neutralizados, antes de proceder-se a sua 
limpeza. 

 

5.1.3 INCÊNDIO 

 Assegurar o bom estado dos quadros da rede elétrica e uso adequado das tomadas; 

 Solventes químicos não podem ser armazenados próximos a fornos, estufas e locais 
aquecidos; 

 Se forem percebidos indícios de incêndios (fumaça, cheiro de queimado, etc.), aproxime-se 
a uma distância segura para ver o que está queimando e a extensão do fogo; 

 Avise aos responsáveis (estagiários, técnicos ou professores). 

 

5.1.3.1 Classes de Incêndios 

 Classe “A”. Materiais que queimam em superfície e em profundidade. Ex: madeira, papel, 
tecido; 

 Classe “B”: Os líquidos inflamáveis. Queimam na superfície. Ex: álcool, gasolina, 
querosene; 

 Classe “C”: Equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Ex: computadores, 
televisores, motores; 

 Classe “D”: Materiais que requerem agentes extintores específicos. Ex: pó de zinco, sódio, 
magnésio. 

 

5.1.3.2 Extintores 

 Extintor de água pressurizada-gás: Indicado com ótimo resultado para incêndios de Classe 
“A”. Contra-indicado para as Classes “B” e “C”. Processo de extinção: Resfriamento. 

 Extintor de pó químico seco: Indicado com ótimo resultado para incêndios de classe “C” e 
sem grande eficiência para a classe “A”. Não possui contra-indicação. Processo de 
extinção: Abafamento. 

 Extintor de gás-carbônico: Indicado para incêndios de classe “C” e sem grande eficiência 
para a classe “A”. Não possui contra indicação. Processo de extinção: Abafamento. 

 Obs.: Incêndios de classe “D” requerem extintores específicos podendo, em alguns casos, 
ser utilizado o de gás carbônico (CO2) ou pó químico seco (PQS); 

 Produtos de laboratório são, em muitos casos, inflamáveis e/ou explosivos. Eles podem 
agravar um incêndio de origem elétrica, tanto ao espalhar as chamas quanto ao provocar 
ferimentos por estilhaços; 

 Incêndios podem ser gerados por reações químicas como, por exemplo, a neutralização de 
ácidos fortes por bases fortes. Recomenda-se que materiais passíveis de reagirem entre si 
sejam guardados em armários separados. 



 

 
Campus Toledo  

Rua: Cristo Rei, 19 
85900-000 – Toledo – Paraná - Brasil 
Fone: (45) 3379-6800 Fax: 6808 
www.td.utfpr.edu.br 

 

  

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Campus Toledo 
Diretoria de Graduação 

Coordenação do Curso de Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia 

 

 

  
 

5.1.4 ELETRICIDADE 

 Verifique sempre a tensão da tomada na qual deseja ligar o seu equipamento e a voltagem 
e freqüência na qual o aparelho deve operar; 

 Antes de ligar, veja se o equipamento está realmente em condições de uso. Pode ser que 
ele esteja danificado. Caso ocorra alguma anomalia enquanto estiver usando-o, comunique 
imediatamente ao responsável e/ou coloque um aviso, em local visível, para servir de alerta 
a outros usuários do equipamento; 

 Toda instalação elétrica tem um limite de capacidade em função do quadro de força e do 
tipo de fiação; 

 O que hoje é desperdício, amanhã pode significar falta. Ao término do expediente verifique 
se todos os equipamentos foram desligados, inclusive luzes. Deixe ligado somente o que for 
realmente necessário; 

 A prevenção é sempre a melhor forma de se evitar acidentes. 

 

5.1.5 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

 Ler atentamente o rótulo antes de abrir a embalagem; 

 Evitar o uso de lentes de contato em operações químicas. Em casos de líquidos, ou 
fragmentos atingirem o olho, a retirada das lentes de contato, pela sua morosidade, pode 
levar a lesões irreversíveis; 

 Não armazenar produtos químicos próximos a fontes de calor como, por exemplo, 
autoclaves, fornos e estufas; 

 Quando se tratar de solventes orgânicos ou produtos facilmente inflamáveis recomenda-se 
que os mesmos sejam cuidadosamente fechados e mantidos a uma certa distância dos 
quadros de força; 

 Ácidos e bases não devem ser estocados juntos; 

 A abertura de frascos com produtos de alta volatilidade deve ser feita só em capela; 

 Em caso de vazamento, isole imediatamente a área. Elimine qualquer fonte de ignição; não 
toque no produto sem luvas adequadas; absorva o material com areia ou outro material 
absorvente não combustível;  

 Após o uso, ou durante intervalos de utilização, feche a embalagem do reagente. 

 

5.1.6 AQUECIMENTO 

 Trabalhos de evaporação devem ser sempre atentamente observados. Um recipiente de 
vidro aquecido após o liquido haver sido completamente evaporado pode quebrar; 

 Cuidado com recipientes de vidro que foram aquecidos a seco, pois no aquecimento a seco 
ocorre o destempero do vidro deixando-o muito mais frágil; 

 Não coloque vidro quente em superfícies frias ou molhadas e vidro frio em superfícies 
quentes. Ele poderá se quebrar com a variação de temperatura. Apesar do vidro de Boro-
Silicato suportar temperaturas altas, trabalhe sempre com cuidado; 

 Não utilize materiais de vidro que estejam trincados, lascados ou corroídos. Eles estarão 
mais propensos à quebra; 

 Esfrie todo e qualquer material de vidro lentamente para evitar quebras; 

 Use sempre uma placa aquecedora com área maior que o recipiente a ser aquecido; 

 Não evapore líquidos nem queime óleos na mufla; 
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 Empregue, para calcinação, somente cadinhos ou cápsulas de materiais resistentes altas 

temperaturas. 

 

5.1.7 QUEIMADURAS 

 Deixe o exame do grau de queimadura para um médico, concentre-se em evitar o 
agravamento da lesão. As queimaduras podem ser de dois tipos: 

 Queimaduras Químicas: quando provocadas por ação cáustica de bases, ácidos, sais, 
normalmente são resolvidas inicialmente com lavagem abundante em água corrente. 
Dependendo do grau da lesão pode ser necessário atendimento médico que deve ser o 
mais rápido possível. Procure auxílio do responsável ou chame a emergência médica; 

 Queimaduras por Calor: podem ser por contato direto, quando tocamos ou somos atingidos 
por material aquecido, por imersão ou projeção de líquidos aquecidos. Também nestes 
casos lave com bastante água corrente e mantenha limpo o local. Caso seja necessário use 
o chuveiro de emergência. 

 

5.2 BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS 

 

5.2.1 VOLUMETRIA 

 Temos dois tipos de materiais volumétricos de precisão, a saber: aqueles calibrados para 
conter um certo volume (balões volumétricos) e aqueles calibrados para transferir um 
determinado volume (pipetas volumétricas); 

 Caso o menisco tenha sido ultrapassado, mesmo que por uma pequena quantidade, 
descartar e preparar nova diluição. 

 

5.2.1.1 EVITAR EXPOR MATERIAIS VOLUMÉTRICOS A: 

 Aquecimento; 

 Secagem por ar comprimido; 

 

5.2.2 FILTRAÇÃO 

 É o processo de separação do precipitado ou sólido em suspensão em uma determinada 
amostra; 

 A maneira como é feita a filtração dependerá do tipo de material a ser filtrado. Materiais de 
difícil filtração podem necessitar de auxílio de uma bomba de vácuo e equipamento de 
filtração. Materiais de fácil filtração podem ser filtrados apenas pela força da gravidade; 

 O tamanho do poro do papel filtro ou membrana é extremamente crítico no tipo de partículas 
que e deseja reter ou eliminar do filtrado; 

 Outra situação a que se deve atentar é, ao utilizar filtração à vácuo é se o material que 
necessita ser retido não será perdido pela sucção da bomba. Nesse caso deve-se regular a 
pressão da bomba para tender às suas necessidades; 

 O papel de filtro deve ser dobrado e inserido num funil de vidro, tomando-se o cuidado de 
umedecê-lo de modo a obter uma boa aderência. O diâmetro do papel de filtro utilizado 
deve ser tal que sua parte superior deve estar de 1 a 2cm abaixo da borda do funil de vidro. 

 Faz-se a filtração por decantação transferindo-se primeiro o líquido sobrenadante e em 
seguida o precipitado. A transferência é feita com o auxílio de um bastão de vidro, 
recolhendo-se o filtrado em um Becker. A extremidade inferior da haste do funil deve ser 
encostada na parede interna do Becker usado no recolhimento do filtrado. 
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5.2.3 CALCINAÇÃO 

 A calcinação é feita em um forno mufla. 

 Para que não haja nenhuma mudança química da amostra, causada pelo carbono 
proveniente da queima do papel de filtro, faz-se calcinação (em cadinho ou cápsula de 
porcelana) em atmosfera oxidante e de maneira bem lenta; 

 Cada análise requer condições especiais para calcinação e ótimo resultado final. Atentar 
para todos os detalhes descritos no procedimento da análise. 

 

5.2.4 PESAGEM 

 A pesagem deve ser feita com uma balança analítica colocada em cima de uma mesa 
bastante sólida (se possível de concreto) para evitar vibrações que provocariam erros de 
medida; 

 Recomenda-se que a balança seja ligada pelo menos meia hora antes de seu uso para seu 
pré aquecimento para uma maior precisão nas pesagens. 

 O local deve estar isento de fortes correntes de ar ou ventilação. 

 Deve-se sempre limpá-la após sua utilização. 

 

5.2.5 PREPARO DE SOLUÇÕES 

 Os erros mais comuns no preparo de soluções têm como causas o uso inadequado da 
vidraria ou equipamento, as falhas nas determinações de massa e de volume e a utilização 
de reagentes de baixo grau de pureza, entre outras; 

 Utilizar sempre vidraria volumétrica e limpa; 

 Quando utilizar balança sempre calibrá-la antes de usar; 

 Utilizar sempre água deionizada de alta qualidade; 

 Utilizar reagente com pureza compatível a desejada; 

 Utilizar frascos previamente lavados e aprovados para armazenar as soluções. Ambientizar 
o frasco com um pouco da solução, descartar e depois adicionar a solução a ser 
armazenada. 

 Rotular devidamente os frascos de soluções com as etiquetas padrões da UTFPR – 
Campus Toledo 

 

5.2.6 RESÍDUOS 

 

 Identificar devidamente os resíduos gerados, e armazená-los em frascos apropriados 

 

6 REFERÊNCIAS  

 Regras Gerais de Segurança num Laboratório Químico - www.if.ufrgs.br 

 Recomendações de Segurança/LQES - iqes.iqm.unicamp.br 
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