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I – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Comissão de Segurança do LµE tem função de estabelecer normas, apontar 

problemas e sugerir soluções. Desta forma ela é responsável pelas diretrizes da 

segurança do LµE.  

A REITORIA é responsável pela infra-estrutura de eletricidade (subestações), 

reservatório e distribuição de água, destino final dos rejeitos químicos, vigilância no 

período sem expediente e manutenção de mangueiras e extintores de incêndio externos. 

A Direção das unidades é responsável por assegurar a infra-estrutura mínima 

indispensável na unidade, ou seja: rede elétrica (quadros e distribuição interna da 

eletricidade) e manutenção dos extintores internos carregados.  

O chefe do laboratório é responsável por:  

a) Estabelecer uma ordenação e rotina em relação ao material de alta 

periculosidade.  

b) Providenciar o Manual de segurança específico do Laboratório. 

c) Providenciar, quando necessário, treinamento adequado para os iniciantes no 

laboratório 

d) Supervisionar o cumprimento das normas estabelecidas pelo referido Manual.  

Cada membro ou usuário do laboratório deve ler cuidadosamente os capítulos 

que dizem respeito ao seu trabalho. Em caso de dúvida deve procurar o Coordenador do 

Laboratório para esclarecimento. 

 IMPORTANTE 

Acidentes decorrentes da inobservância das normas podem ter conseqüências 

diversas, entre as quais, impedimento de compra de solventes controlados pela polícia 

federal, indenização dos prejuízos, etc. 



II - INCÊNDIO 

1. CUIDADOS PARA EVITAR INCÊNDIOS 

· Assegurar o bom estado dos quadros da rede elétrica.  

· Assegurar o uso adequado das tomadas conforme recomendações 

especificadas no capítulo “normas básicas para uso de equipamento elétrico”.  

· Armazenamento dos bujões de gás em local bem ventilado fora do prédio. 

Tolera-se o uso de bujões de até 13kg no interior do prédio em áreas seguras. 

· Solventes químicos não podem ser armazenados próximos a fornos, estufas e 

locais aquecidos. 

· Os laboratórios devem ser fechados adequadamente, porém, permitindo o 

acesso à Brigada de Incêndio, visto que o incêndio pode se alastrar e ameaçar a 

Instituição como um todo.  

2. EQUIPAMENTOS PARA CONTROLAR INCÊNDIOS 

· Extintores de incêndio para produtos químicos (extintores PQS de pó), 

eletricidade (extintores de CO2) e para papéis (extintores de água pressurizada) devem 

estar à disposição. Em instalações que utilizam muito equipamento elétrico, deve-se ter 

um maior número de extintores para eletricidade; em locais que contenham muitos 

produtos químicos, deverá haver mais extintores PQS. Os dois podem ser utilizados em 

ambos os casos, porém procurando sempre utilizar o mais adequado. 

· Os extintores devem estar dentro do prazo de validade e fixados em locais de 

fácil acesso, como por exemplo, nos corredores. Em locais de maior periculosidade, 

recomenda-se que haja um extintor a cada 10m. Também se recomenda a colocação de 

um extintor dentro dos laboratórios que contenham muitos solventes ou equipamentos 

elétricos. 

3. COMO PROCEDER EM CASO DE INCÊNDIO 

Se forem percebidos indícios de incêndios (fumaça, cheiro de queimado, 

estalidos, etc.), aproxime-se a uma distância segura para ver o que está queimando e a 

extensão do fogo. 



Dê o alarme pelo meio disponível aos responsáveis. 

Se não souber combater o fogo, ou não puder dominá-lo, saia do local, fechando 

todas as portas e janelas atrás de si, mas sem trancá-las, desligando a eletricidade, 

alertando os demais ocupantes do andar e informando os laboratórios vizinhos da 

ocorrência do incêndio. 

Não perca tempo tentando salvar objetos, salve sua vida. 

Mantenha-se vestido, pois a roupa protege o corpo contra o calor e a 

desidratação. 

Procure alcançar o térreo ou as saídas de emergência do prédio, sem correr. 

Jamais use o elevador, pois a energia é normalmente cortada, e ele poderá ficar parado, 

sem contar que existe o risco dele abrir justamente no andar em chamas. 

É da responsabilidade de cada chefe de laboratório conhecer os disjuntores de 

suas instalações. 

Classes de Incêndios: 

Classe “A”. Materiais que queimam em superfície e em profundidade. Exemplos: 

madeira, papel, tecido. 

Classe “B”: Os líquidos inflamáveis. Queimam na superfície.Exemplos: álcool, 

gasolina, querosene. 

Classe “C”: Equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Exemplos: 

computadores, televisores, motores. 

Classe “D”: Materiais que requerem agentes extintores específicos. Exemplos: 

pó de zinco, sódio, magnésio. 

Procure controlar as chamas com o extintor de incêndio adequado: 

Extintor de água pressurizada-gás: 

Indicado com ótimo resultado para incêndios de Classe “A”. Contra-indicado 

para as Classes “B” e “C”. 



Modo de usar: Rompa o lacre e aperte o gatilho, dirigindo o jato para a base do 

fogo. 

Água-gás: Este tipo possui uma pequena ampola de ar comprimido. Abra o 

registro da ampola de gás e dirija o jato para a base do fogo. 

Processo de extinção: Resfriamento. 

Extintor de espuma: 

Indicado com ótimo resultado para incêndios de classe “B” e com bom resultado 

para a classe “A”. Contra indicado para a classe “C”. 

Modo de usar: Aproxime-se com segurança do líquido em chamas, inverta a 

posição do extintor (posicione-o de cabeça para baixo) e dirija o jato para um anteparo, de 

modo que a espuma gerada cubra o líquido como uma manta. 

Processo de extinção: Abafamento. Um processo secundário é o resfriamento 

(umidificação). 

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. 

Modo de usar: Rompa o lacre e aperte o gatilho, dirigindo o jato para base do 

fogo. 

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. 

Modo de usar: Rompa o lacre e aperte o gatilho, dirigindo o difusor para a base 

do fogo. Não toque no difusor, pois com a passagem de gás por ele, ele poderá gelar e 

agarrar a pele ao ser tocado. 

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). 

 ATENÇÃO! Vapores podem ser fontes de explosões e incêndios. Por 

exemplo, éter (utilizado para anestesiar e sacrificar animais) libera vapores 

potencialmente explosivos. Em laboratórios que costumam guardar, na geladeira, 

carcaças de animais em formol, podem também ocorrer explosões, como conseqüência 

de faíscas geradas dentro da geladeira fechada. 

Fumaça inalada pode causar problemas graves e até fatais. 

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. 

 



III -ALIMENTOS 

 

Como norma básica de segurança, “É proibido comer ou beber nos laboratórios 

químicos“. As refeições devem ser tomadas em refeitórios ou em espaços do laboratório 

em que não se trabalhe com material químico. 

É PROIBIDO GUARDAR, JUNTOS, ALIMENTOS COM REAGENTES OU 

MATERIAL QUÍMICO NA GELADEIRA. Sugere-se que seja reservada uma geladeira 

especialmente para a guarda de alimentos e que esta se situe em local afastado de 

reagentes químicos e gases. 



IV - NORMAS BÁSICAS PARA USO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 

110 ou 220V? 50 ou 60Hz?  

Verifique sempre a tensão da tomada na qual deseja ligar o seu equipamento e 

a voltagem e freqüência na qual o aparelho deve operar.  

Está funcionando? 

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.  

Como funciona?  

Em caso de dúvida quanto ao funcionamento de um equipamento, procure o 

responsável pelo mesmo. Não tente adivinhar como ele funciona. Tenha sempre em 

mãos os procedimentos básicos de operação do aparelho. De preferência fixe um 

lembrete, junto ao mesmo, com as instruções necessárias para uma perfeita utilização.  

A rede “agüenta”? 

Toda instalação elétrica tem um limite de capacidade em função do quadro de 

força e do tipo de fiação.  

A luz é de graça? 

O que hoje é desperdício, amanhã pode significar falta. Ao término do 

expediente verifique se todos os equipamentos foram desligados, inclusive luzes e 

aparelhos de ar condicionado. Deixe ligado somente o que for realmente necessário.  

Lembre-se: Em caso de dúvida ou anormalidade deve-se procurar o responsável 

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

 



V - CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM AS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
UTILIZADAS NO TRABALHO DE LABORATÓRIO 

 

Proteção Pessoal 

Todo o laboratório que faz uso de produtos químicos potencialmente tóxicos 

deve dispor de uma coletânea das respectivas fichas de emergências, MSD (Material 

Safety Data). Estas fichas de emergência geralmente acompanham o fornecimento dos 

produtos, porém podem ser requisitadas junto à empresa fornecedora se necessário. 

O uso de óculos de segurança é obrigatório no caso de não existir outro 

anteparo durante as operações com pequenas quantidades de material potencialmente 

explosivo e em situações onde possa ocorrer projeção de pó, líquidos e fragmentos 

sólidos. A proteção facial através de máscara rígida de acrílico, ou outro tipo de anteparo, 

é aconselhada quando se tratar de trabalhos com possibilidade de acidentes de maior 

proporção. 

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. 

Quando se faz pesagem de produtos em forma de pó, como por exemplo a 

sílica, devem-se utilizar máscaras absorventes. 

Usar luvas isolantes e recipientes apropriados para o transporte de nitrogênio 

líquido. 

Cuidados a serem tomados no laboratório 

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. Às vezes, torna-se necessária a instalação de exaustores. 

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

capela. 



Bancada organizada diminui muito os riscos de acidentes.  

Só armazenar cilindros de gases sob pressão, fixados por meios de correntes as 

paredes. Não manusear os cilindros usando as válvulas como apoio. Para transporte dos 

mesmos, usar carro apropriado. 

Em caso de acidentes 

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. Se houver vapores, pode ser utilizado, em 

muitos casos, neblina de água. Nestas situações utilize proteção individual para o 

manuseio incluindo máscaras para proteção respiratória. 

Se houver fogo, utilize de preferência os extintores de pó químico. Os extintores 

de CO2 e, com menos eficiência, os de água, também podem ser utilizados. 

Se houver vítima, remova-a imediatamente do local. Se necessário faça 

respiração artificial. Em casos de contato do produto com o corpo, remova a roupa 

contaminada, lave a pele e os olhos com água corrente durante 15 minutos e chame o 

médico. 

Em caso de escapamento de gases no laboratório, controlar o vazamento 

abrindo as janelas e portas para a eliminação destes gases tendo o cuidado de evitar 

qualquer forma de ignição. Considere a opinião de alguém de fora do laboratório na 

identificação de escapamento de algum gás, pois após 2 minutos o olfato humano se 

acostuma com o cheiro. 

 ATENÇÃO! Há produtos altamente tóxicos que somente algumas pessoas 

conseguem perceber pelo olfato, como o cianeto. Nunca se devem ignorar as 

reclamações de cheiros estranhos apenas com base no fato de que nem todos sentiram o 

cheiro. O olfato é, na realidade, um dos sentidos que menos se enganam: não deixe de 

investigar a origem de qualquer odor incomum ou vapor nocivo. 

Remoção de feridos e noções básicas de primeiros socorros 

A ocorrência de ferimentos em laboratório é intrínseca as tarefas que realizamos, 

mesmo diante de um plano bem elaborado de trabalho é possível que ocorra um acidente 



que pode levar a ferimentos de todo o tipo. O mais importante em relação aos 
primeiros socorros é saber o que não se deve fazer. 

Veremos alguns casos mais comuns de acidentes possíveis de ocorrer: 

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 pessoal de emergência ou seu professor. 

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.  

ATENÇÃO: a presteza no atendimento inicial é fundamental para a restauração 

dos tecidos humanos. 

Choques Elétricos:  duas ocorrências são possíveis em choques elétricos: 

trauma e parada cardio-respiratória.  

Trauma pode ser uma queimadura normalmente de terceiro grau com destruição 

de tecido ou lesões provocadas por arremesso da vítima pela descarga elétrica.  

Ao socorrista existe uma recomendação, enquanto tiver a mais remota hipótese da 

vítima estar energizada, não toque em nenhuma parte de seu corpo, desligue a energia 

ou afaste os fios elétricos usando um material não condutor, somente assim inicie o 

socorro ao acidentado.  

Em todos os casos examine a vítima atentamente, verifique as condições do local 

e descubra o máximo de informações possíveis sobre o acidente. Verifique se o 

acidentado respira, se está consciente, seu grau de consciência (se está confuso ou 

lúcido).  



Observe os riscos que você e o acidentado podem estar expostos no cenário do 

acidente e somente então pense em remover a vítima.  

Todos estes passos você não vai dar sozinho. Procure chamar auxílio. Não tente 

transportar uma vítima inconsciente sem ajuda. 

 

Rejeitos químicos 

Existe um serviço que tem por objetivo eliminar todos os rejeitos classificados 

como de alta e média toxicidade e que não podem ser descartados no lixo e esgoto 

comuns. As substâncias com alta solubilidade podem ser descartadas dentro de certos 

limites estabelecidos pelo IBAMA. As concentrações de descarte de produtos de baixa 

solubilidade são muito menores. Entre estes produtos situam-se muitos solventes 

orgânicos, os quais acreditamos que sejam os principais componentes. 

Devem ser separados os rejeitos líquidos dos sólidos e os orgânicos dos metais 

pesados inorgânicos. É importante considerar estas diferenças para que não se produza 

mais rejeitos do que o estritamente necessário, pois os custos de queima são altos. 

Os rejeitos devem ser coletados de acordo com as regras do serviço de rejeitos, 

em recipientes adequados, levando-se em consideração a incompatibilidade dos 

recipientes com a natureza química do rejeito. Todos os frascos devem ser 

acondicionados em caixas de papelão. Certifique-se que não há incompatibilidade 

química entre os componentes. 

Todo material a ser descartado deve ter um rótulo contendo nome da unidade, 

departamento, nome do laboratório, nome do responsável, composição química 

qualitativa e data do armazenamento. 

Quando se chegar a determinados volumes, o material será transportado para o 

setor de rejeitos químicos. 



VI - TRABALHANDO COM GASES SOB ALTA PRESSÃO 

 

Com toda a certeza em algum momento do curso você vai lidar com gases sob 

alta pressão, seja sob forma de: a) gás combustível (por exemplo: hidrogênio, metano), b) 

gás comburente (por exemplo: oxigênio) ou c) gás inerte (por exemplo: nitrogênio, 

argônio). O cuidado deve ser o mesmo. Não transporte o cilindro usando as mãos 

(rolando); use sempre o carro adequado. Nunca transporte o cilindro sem a proteção da 

válvula, pois uma queda poderia quebrar a válvula deste e o gás deslocaria violentamente 

o cilindro arremessando-o com sérias conseqüências. 

Cada fabricante adota um tipo de conector, e estes podem ser de: a) rosca 

interna, b) rosca externa, sem ou com vedação (plana ou semi-esférica). Não improvise e 

use a válvula reguladora recomendada para cada gás. Alguns gases absorvem calor ao 

expandir e podem congelar a válvula, outros não podem entrar em contato com peças de 

cobre (por exemplo: gás acetileno) e outros não devem entrar em contato com grafite, 

óleos ou graxas (como por exemplo: gás oxigênio), lembre-se: NÃO IMPROVISE! 

Atente para o tipo de material utilizado no experimento, pois deve ser 

considerada com muito cuidado a INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA entre o gás e a 

tubulação e demais materiais. (vide tabelas específicas disponibilizadas pelas empresas 

fornecedoras de gases especiais). 

JAMAIS LUBRIFIQUE UMA VÁLVULA DE QUALQUER GÁS. Caso ocorra um 

problema recorra ao professor ou aos técnicos do Instituto, pois eles estão aptos e 

dispostos a auxiliá-lo.  

As válvulas reguladoras de pressão dos gases inflamáveis são conectadas ao 

cilindro por meio de uma rosca esquerda, ou seja, a rosca deve ser usada girando no 

sentido contrário aos ponteiros do relógio (anti-horário para aperto). As porcas de aperto 

possuem um pequeno vinco entre as faces sextavadas (número de faces da porca), 

significando que são de rosca esquerda. 

Sempre que instalar um cilindro prenda-o com uma corrente bem resistente, e 

use ganchos de metal que estejam firmes na parede ou bancada. 

Caso haja necessidade de utilização de gás combustível tipo GLP através da 

Central de Gás, procure identificar a válvula geral de cada laboratório, bem como as 

válvulas de cada bico de gás, procurando evitar vazamentos. Cuidar o direcionamento da 

chama, bem como evitar a proximidade de solventes inflamáveis junto aos bicos de gás. 



Ao concluir o experimento deverá ser verificado o completo fechamento de todos os 

registros e válvulas de gás. 


