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Apresentação 
Estamos iniciando mais uma etapa do seu Curso de 

Graduação.  

Esta disciplina é oferecida para vários 

Cursos da área de Ciências Exatas e tem por objetivo realizar investigações experimentais envolvendo conteúdos 

básicos da química. A teoria que fundamenta e elucida os resultados que iremos encontrar foi estudada em disciplinas 

anteriores ou será abordada antes da realização do experimento. 

Para cada aula/tema foi elaborada uma auto-avaliação com o objetivo de levar você estudante a avaliar seu 

progresso, auxiliando-o no desenvolvimento da sua autonomia, da sua responsabilidade com o estudo e da sua 

independência intelectual. Espera-se que você adquira as competências e habilidades indicadas nos objetivos 

propostos para cada atividade. Se elas não forem alcançadas você deverá estudar com mais empenho o tema 

proposto e reorientar seus estudos, buscando ajuda com o professor ou com os tutores/monitores, visando atingir a 

aprendizagem. 

Para atingir a aprendizagem você deve REALIZAR todos os experimentos com bastante atenção, respeitando 

os procedimentos indicados neste roteiro, anotando todas as alterações observadas, ANALISAR os resultados de 

forma crítica, buscando relacioná-los com a teoria que o fundamenta, CONCEITUAR o tema que está sendo 

desenvolvido e EXEMPLIFICAR com fatos e coisas que possam mostrar sua aplicação, identificando portanto a 

importância do estudo de cada tema.  

Por ser uma disciplina realizada em um laboratório de química todas as normas de segurança e 

recomendações devem ser seguidas para evitar ou minimizar riscos. 

Não pode haver bom resultado onde a dedicação não acompanha a execução. Procure ser cauteloso e agir 

com responsabilidade no laboratório, seja qual for a atividade que você estiver executando. 

O seu sucesso dependerá muito da sua dedicação aos estudos. 

O roteiro de cada aula prática foi elaborado de forma a apresentar os OBJETIVOS que se pretende alcançar 

em cada experimento, uma INTRODUÇÃO de forma simplificada ou agregada a alguma questão prática que 

correlacione a importância dos temas, PARTE EXPERIMENTAL com detalhamento das experiências a serem 

realizadas, com espaço para apresentação dos RESULTADOS, BIBLIOGRAFIA e algumas QUESTÕES (auto-

avaliação) para verificação do conhecimento adquirido. Apesar de recomendável, não foram descritos os materiais, 

reagentes e vidrarias utilizados em cada aula, mas o aluno deverá relacioná-los sempre após cada aula como uma 

forma de fixação deste conteúdo já abordado em outras disciplinas.  
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Segurança química 
_______________________________________________ 

OBJETIVOS 

▶ Explicar como se deve trabalhar no laboratório de química; 

▶ Apresentar os perigos e as normas de segurança em um laboratório de química; 

▶ Identificar a classificação padrão dos produtos químicos. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AULA 1 

Para trabalhar em um 

laboratório de Química, o 

que devo saber? 

Conhecer sobre 

descarte de 

reagentes: 

resíduo e rejeito 

Usar a indumentária 

apropriada (uso 

obrigatório de jaleco) 

 

Identificar a 

classificação dos 

produtos 

químicos 

Conhecer as 

normas de 

segurança 

Conhecer os 

equipamentos e 

vidrarias 

Manusear 

adequadamente os 

reagentes: sólidos, 

líquidos e gases 
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Para tirar o máximo de proveito de um laboratório, você deve seguir alguns princípios básicos, 

principalmente porque isso resulta em segurança para você e para as pessoas que estão 

compartilhando este ambiente de trabalho. É necessário que todos os usuários conheçam e 

pratiquem determinadas regras, desde o início até o final das atividades. Nas páginas seguintes 

você encontrará um grande número dessas recomendações; segui-las não somente contribuirá 

para sua segurança pessoal como também para sua formação 

profissional. 

 

NORMAS DE SEGURANÇA 

Segurança é assunto de máxima importância e especial atenção deve ser dada às medidas de 

segurança pessoal e coletiva em laboratório. Embora não seja possível enumerar aqui todas as 

normas de segurança em laboratório, existem certos cuidados básicos, decorrentes do uso de 

bom senso e de conhecimento científico, que devem ser observados.  

 

Indumentária Apropriada  

☞ Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental, luvas, proteção facial/ocular e proteção 

respiratória. 

• Avental de mangas compridas, longos até os joelhos, com fios de algodão na composição 
do tecido.  

• Calça comprida de tecido não inteiramente sintético.  
• Sapato fechado, de couro ou assemelhado.  
• Óculos de segurança.  
• Luvas.  

 
Indumentária Proibida  

• Bermuda ou short.  
• Sandália, Chinelo, Sapato aberto.  
• Uso de lente de contato.  
• Uso de braceletes, correntes ou outros adereços.  
• Avental de nylon ou 100 % poliéster.  

 

Faça no Laboratório  

• Lave as mãos antes de iniciar seu trabalho.  
• Lave as mãos entre dois procedimentos.  
• Certifique-se da localização do chuveiro de emergência, lava-olhos, e suas 

operacionalizações.  
• Conheça a localização e os tipos de extintores de incêndio no laboratório.  
• Conheça a localização das saídas de emergências.  
• Lave as mãos antes de sair do laboratório.  
•  

Não Faça no Laboratório  

• Comer.  
• Correr.  
• Beber.  
• Sentar-se ou debruçar-se na bancada.  
• Sentar-se no chão.  
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• Não use cabelo comprido solto e acessórios volumosos como pulseiras, brincos e colares. 
• Não (ou evite) trabalhar solitário no laboratório.  
• Não manuseie sólidos e líquidos desconhecidos apenas por curiosidade.  

 

Com os Ácidos  

• Adicione sempre o ácido à água; nunca faça o inverso.  
 

Com Bicos de Gás  

• Feche completamente a válvula de regulagem de altura de chama.  
• Abra o registro do bloqueador da linha de alimentação.  
• Providencie uma chama piloto e aproxime do bico de gás.  
• Abra lentamente a válvula de regulagem de altura de chama até que o bico de gás acenda.  
• Regule a chama.  

 

Com Soluções  

• Cerca de 80 % das soluções químicas concentradas são nocivas aos organismos vivos, 
principalmente se ministradas por via oral.  

• Não transporte soluções em recipientes de boca larga, se tiver que efetuá-lo por certa 
distância, triplique sua atenção durante o percurso e solicite a um colega que o 
acompanhe.  

• Não leve à boca qualquer reagente químico, nem mesmo o mais diluído.  
• Certifique-se da concentração e da data de preparação de uma solução antes de usá-la.  
• Não pipete, aspirando com a boca, nenhum líquido, sempre utilize pipetador (pêra).  
• Não use o mesmo equipamento volumétrico para medir simultaneamente soluções 

diferentes.  
• Volumes de soluções padronizadas, tiradas dos recipientes de origem e não utilizadas, 

devem ser descartados e não retornados ao recipiente de origem.  
 

Com Sólidos e Líquidos  

• O descarte deverá ser efetuado em recipientes apropriados separando o descarte de 
orgânicos e inorgânicos.  

• Cuidados com aquecimento, incluindo: reação exotérmica, chama direta, resistência 
elétrica e banho-maria.  

• Não aqueça bruscamente qualquer substância.  
• Nunca dirija a abertura de tubos de ensaio ou frascos para si ou para outra pessoa durante 

o aquecimento.  
• Não deixe sem o aviso "cuidado material aquecido", equipamento ou vidraria que tenha 

sido removida de sua fonte de aquecimento, ainda quente e deixado repousar em lugar 
que possa ser tocado inadvertidamente.  

• Não utilize "chama exposta" em locais onde esteja ocorrendo manuseio de solventes 
voláteis, tais como éteres, acetona, metanol, etanol etc.  

• Não aqueça fora das capelas, substâncias que gerem vapores ou fumos tóxicos. 
 

 Manuseio e Cuidados com Frasco de Reagentes  

• Leia cuidadosamente o rótulo do frasco antes de utilizá-lo. 
• Ao utilizar uma substância sólida ou líquida dos frascos de reagentes, pegue-o de modo 

que sua mão proteja o rótulo e incline-o de modo que o fluxo escoe do lado oposto ao 
rótulo.  
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• Muito cuidado com as tampas dos frascos, não permita que ela seja contaminada ou 
contamine-se. Se necessário use o auxílio de vidros de relógio, placas de Petri etc. para 
evitar que isso aconteça.  

• Ao acondicionar um reagente, certifique-se antes da compatibilidade com o frasco, por 
exemplo, substâncias sensíveis à luz, não podem ser acondicionadas em embalagens 
translúcidas.  

• Não é aconselhável testar um produto químico pelo odor, porém caso seja necessário, não 
coloque o frasco sob o nariz. Desloque com a mão, para a sua direção, os vapores que se 
desprendem do frasco. 

• Os cuidados com o descarte de frascos vazios de reagentes não devem ser menores que 
os cuidados com o descarte de soluções que eles dão origem.  

• Cuidados com aparelhagem, equipamentos e vidrarias laboratoriais: antes de iniciar a 
montagem, inspecione a aparelhagem, certifique-se de que ela esteja completa, intacta e 
em condições de uso.  

• Não utilize material de vidro trincado, quebrado ou com arestas cortantes.  
• Não seque equipamentos volumétricos utilizando estufas aquecidas ou ar comprimido. 
• Use luva de pano ou simplesmente um pano para proteger a mão ao inserir um tubo de 

vidro ou um termômetro numa rolha. Lubrifique o tubo e o termômetro 

Manuseio e Cuidados com Frasco de Reagentes  

• Leia cuidadosamente o rótulo do frasco antes de utilizá-lo. 
• Ao utilizar uma substância sólida ou líquida dos frascos de reagentes, pegue-o de modo 

que sua mão proteja o rótulo e incline-o de modo que o fluxo escoe do lado oposto ao 
rótulo.  

• Muito cuidado com as tampas dos frascos, não permita que ela seja contaminada ou 
contamine-se. Se necessário use o auxílio de vidros de relógio, placas de Petri, etc. para 
evitar que isso aconteça.  

• Ao acondicionar um reagente, certifique-se antes da compatibilidade com o frasco, por 
exemplo, substâncias sensíveis à luz, não podem ser acondicionadas em embalagens 
translúcidas.  

• Não cheire diretamente frascos de nenhum produto químico, aprenda a técnica correta e 
passe a utilizá-la de início, mesmo que o frasco contenha perfume.  

• Os cuidados com o descarte de frascos vazios de reagentes não devem ser menores que 
os cuidados com o descarte de soluções que eles dão origem.  

• Cuidados com aparelhagem, equipamentos e vidrarias laboratoriais: antes de iniciar a 
montagem, inspecione a aparelhagem, certifique-se de que ela esteja completa, intacta e 
em condições de uso.  

• Não utilize material de vidro trincado, quebrado ou com arestas cortantes.  
• Não seque equipamentos volumétricos utilizando estufas aquecidas ou ar comprimido.  
• Não utilize tubos de vidro, termômetros em rolha, sem antes lubrificá-los com vaselina e 

proteger as mãos com luvas apropriadas ou toalha de pano 
 

• Classificação dos Produtos Químicos 

 

O Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) 

foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é uma abordagem técnica 

empregada para definir e classificar os perigos específicos de cada produto químico para 

organizar e facilitar a comunicação da informação de perigo em rótulos e FISPQ´s (Fichas 
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de Informação de Segurança para Produtos Químicos). No Brasil, estas normas são 

regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sob a norma NBR 

14725 (Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente).  

• As substâncias químicas podem ser agrupadas, portanto, segundo suas características de 
periculosidade. Porém é importante lembrar que é muito complexa a harmonização de 
classificação e rotulagem dos produtos químicos perigosos, ou seja, as substâncias que 
têm propriedades capazes de produzir danos à saúde ou danos materiais.  

• A classificação destas substâncias ou os símbolos de periculosidade são uma forma clara 
e rápida de identificar o perigo que elas representam. 

• Segundo a NBR 14725, podemos utilizar nove pictogramas de perigos (símbolos) para 

representar os riscos associados às substâncias perigosas. O pictograma tem por objetivo 

transmitir, orientar, informar e divulgar mensagens de natureza informativa, extremamente 

simplificada. 

•  

Tabela 1: Pictogramas de perigo e seus usos em produtos químicos, conforme recomendação da 

ABNT. 

 
Bomba explodindo 

Usado para explosivos instáveis, substâncias ou misturas autorreativas e 
peróxidos orgânicos. 
As temperaturas de detonação são muito variáveis. Ex: nitroglicerina 
(117 ºC); isocianato de mercúrio (180 ºC); trinitrotolueno (470 ºC). 

 
Chama 

Usado para substâncias e misturas inflamáveis, substâncias pirofóricas 
(se inflamam espontaneamente em contato com o ar), substâncias e 
misturas que em contato com a água liberam gases inflamáveis. 

 
Chama sobre círculo 

Usado para substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. As 
substâncias oxidantes. 
Apesar da grande maioria das substâncias oxidantes não ser inflamável, 
o simples contato delas com produtos combustíveis pode gerar um 
incêndio, mesmo sem a presença de fontes de ignição. 
A reação química entre os oxidantes e compostos orgânicos podem ser 
vigorosas, ocorrendo grandes liberações de calor, podendo acarretar 
fogo ou explosão. 

 
Cilindro de gás 

Usado para gases (comprimidos, liquefeitos, refrigerados e dissolvidos) 
sob pressão. 
Os gases tendem a expandir-se indefinitivamente, assim, em caso de 
vazamento, os gases tendem a ocupar todo o ambiente. 
Os gases comprimidos são singulares, tendo em vista que representam 
tanto um risco químico, como um risco físico. 
Além do perigo inerente ao estado físico, os gases podem apresentar 
perigos adicionais, como por exemplo, inflamabilidade, toxicidade, entre 
outros. 
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Corrosão 

Usado para substâncias que corroem metais ou que causam prejuízos 
sérios à pele e aos olhos. 

 
Crânio e ossos cruzados 

Usado para substâncias de toxicidade aguda (oral, dérmica ou por 
inalação) e substâncias irritantes à pele. 
As substâncias tóxicas são capazes de provocar a morte ou danos à 
saúde humana se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele, mesmo 
em pequenas quantidades. 

 
Ponto de exclamação 

Usado para substâncias de toxicidade aguda (oral, dérmica ou por 
inalação) e substâncias irritantes à pele. Substâncias irritantes ao trato 
respiratório, substâncias narcóticas e substâncias que causam 
sensibilização à pele. 

 
Perigo à saúde 

Usado para substâncias mutagênicas, carcinogênicas, tóxicas à 
reprodução. Substâncias tóxica por aspiração (fatal se ingerido e 
penetrar nas vias respiratórias). 

 
Meio ambiente 

Usado para substâncias que representam perigo ao meio ambiente e 
substâncias de toxicidade aquática crônica. 

 

Definições importantes: 

 

- Agente tóxico: substância que causa dano grave ou morte, através de uma interação físico-

química com o tecido vivo. 

 

- Toxicidade: é a capacidade que uma substância tem de produzir dano a um organismo vivo com 

referência à quantidade de substância administrada ou absorvida, a maneira como a substância é 

administrada e distribuída no tempo (doses únicas ou repetidas), o tipo e a gravidade da lesão, o 

tempo necessário para produzir a lesão, a natureza do organismo afetado e outras condições 

relevantes.  
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As substâncias podem ser classificadas desde muito tóxicas a nocivas de acordo com seu valor 

de DL50, conforme tabela 2. 

- DL50:  dose de um agente químico ou físico (radiação) que causa a morte de 50% dos 

organismos em uma determinada população sob um conjunto definido de condições 

experimentais. A tabela 3 apresenta os valores de DL50 para algumas substâncias químicas. 

 

Tabela 2: Parâmetros na classificação de toxicidade 

Categoria DL50 para ratazanas 
(mg/kg massa corporal) 

Extremamente tóxico menor que 1 

Altamente tóxico 1-50 

Moderadamente 50-500 

Levemente 500 a 5000 

Praticamente não tóxico 5000 a 15000 

Relativamente inofensivo Maior que 15000 

a) Fonte: Derelanko, M.J; Auletta, C. S. Handbook of Toxicology, 3ª ed, CRC Press, 

2014. 

Tabela 3: Valor da DL50 de algumas substâncias químicas. 

Substância química DL50 para ratazanas via oral 
(mg/kg massa corporal) 

Sacarose 29700 

Ácido ascórbico (vitamina C) 11900 

Álcool etílico 7060 

Cloreto de sódio 3000 

Paracetamol 1944 

Ácido acetilsalicílico 920 

Cafeína 192 

Cocaína 96 

Nicotina 24 

 

DIAGRAMA DE HOMMEL 

O diagrama de Hommel ou diamante de perigo é utilizado pela Associação Nacional para 

Proteção contra incêndios dos Estados Unidos da América. Nesta simbologia, cada um dos 

losangos expressa um tipo de risco, ao qual será atribuído um grau de risco variando entre 0 e 4, 

conforme explicitado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Inflamabilidade

Riscos à 

saúde

Reatividade

4. Pode explodir

3. Pode explodir com choque

mecânico ou calor

2. Reação química violenta

1. Instável se aquecido

0. Estável

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacarose
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_s%C3%B3dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_acetilsalic%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
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Exemplos: 

  
Àcido sulfúrico            Perclorato de amônio 

FIQUE ATENTO 

• Explosivo: evitar choques, fricção, faíscas, fogo e calor. 

• Oxidantes: evitar todo contato com substâncias comburentes.  

• Inflamável: manter longe de chamas, faíscas e fontes de calor. 

• Tóxico: evitar qualquer contato com o corpo humano. Em caso de mal estar procurar 
imediatamente um médico. No caso de substâncias cancerígenas e mutagênicas, ver 
indicações especiais. 

• Corrosivo: evitar contato com os olhos, pele e roupa mediante medidas protetoras 
especiais. Não inalar os vapores. Em caso de acidente ou mal estar, procurar 
imediatamente um médico. 

• Irritante: evitar contato com os olhos e a pele. Não inalar os vapores.  
 

RÓTULO DE UM PRODUTO QUÍMICO 

           O rótulo nos frascos de produtos químicos traz informações de utilidade básica e essencial 

para oferecer mais segurança e consequentemente diminuir o risco de acidentes para quem 

manuseia de alguma forma o produto, seja na armazenagem, no manejo, transporte e descarte.  

          É importante salientar que as informações do rótulo são apenas básicas e primordiais, um 

detalhamento maior do conteúdo na embalagem é conseguido através da FISPQ (Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos). Essa ficha contém as informações além das 

contidas no rótulo, por exemplo, informações em caso de acidentes, descarte dos resíduos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

2
COR

1

0

4
OX

E

ABC-Fornecedor

Epicloridrina
2-(Clorometil)oxirano
C3H5ClO   CAS [106-89-8]

MM 92,52 g mol-1

Teor : 99%

Perigo
H226 Líquido e vapores inflamáveis.
H350 Pode causar câncer.

H301+H311+H331 Tóxico se ingerido, em contato com
a pele ou se inalado.

H314 Causa queimadura severa à pele e dano aos
olhos.
H317 Pode causar uma reação alérgica na pele.

3

3

2

Declaração de precaução

P201 Obter instruções especiais antes do uso.
P210 Manter distante do calor/de faíscas/de chamas diretas/de superfícies 

quentes. – Não fumar.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção para os olhos/proteção 
para o rosto.

P301+P330+P331 SE ENGOLIDO: Lavar a boca. NÃO induzir ao vômito.
P302+P352 SE NA PELE: Lavar com bastante água e sabão.

P304+P340 SE INALADO: Remover a vítima para um ambiente de ar puro e 

permanecer em
repouso em uma posição confortável para respirar.

P305+P351+P338 SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante 
vários minutos.

Remover as lentes de contato, se presentes e de fácil remoção. Continue 

enxaguando.
P309+P310 EM CASO DE exposição ou de indisposição: Contate imediatamente 

um
CENTRO DE INFORMAÇÕES ANTIVENENOS ou um médico.

A ficha de informação de segurança de
produtos químicos (FISPQ) pode ser obtida
por meio de telefone ou site.
Telefone: +55 (32) 0000-0000
www.nome.da.empresa
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INCÊNDIO 

• Para que haja fogo são necessários os seguintes elementos: 

 

 
 

1. CUIDADOS PARA EVITAR INCÊNDIOS 

• Assegurar o bom estado dos quadros da rede elétrica. 

• Assegurar o uso adequado das tomadas conforme recomendações especificadas em 
“normas básicas para uso de equipamento elétrico”. 

• Armazenamento dos botijões de gás em local bem ventilado fora do prédio. Tolera-se o 
uso de botijões de até  13 kg 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 muitos equipamentos elétricos, 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.  

• Conforme IT16 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, os extintores devem estar 
localizados a uma distância de caminhamento de 15 metros, no máximo, um do outro. No 
máximo, a 5 metros da entrada principal de cada pavimento ou da edificação deverá existir 
um extintor. 
 

3. COMO PROCEDER EM CASO DE INCÊNDIO 

• Se forem percebidos indícios de incêndio (fumaça, cheiro de queimado, estalidos, etc.), 

aproxime-se a uma distância segura para ver o que está queimando e a extensão do fogo. 

• Mantenha a calma. 

• 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 



Laboratório de Química – QUI126 2020 
 

12 
 

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. 

• Telefone para o Corpo de Bombeiros, 193. 

• É da responsabilidade de cada chefe de laboratório conhecer os disjuntores e 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. 
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• Tipos de Extintores: 

•  

• •Extintor de pó para classes ABC 

• É o extintor mais moderno no mercado, que atende a todas as classes de incêndio. O pó 

especial é capaz de combater princípios de incêndios em materiais sólidos, líquidos 

inflamáveis e equipamentos energizados. 

• É o extintor usado atualmente nos veículos automotivos. 

• • 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). 



Laboratório de Química – QUI126 2020 
 

14 
 

 

COMO SE DEVE PROCEDER AO USAR UM EXTINTOR 

•  
• Fonte:  http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/internetcb/Downloads/Cartilha_de_Orientacao.pdf 

 

Resíduos Químicos 

O trabalho no laboratório de Química gera muitas vezes materiais residuais caracterizados 

como perigosos devem sofrer manuseio, estocagem, segregação, rotulagem e tratamento 

criteriosos, ao passo que materiais não perigosos podem ser manejados com menor grau de 

complexidade. Rejeitos considerados perigosos devem ser necessariamente tratados antes da 

disposição final, enquanto rejeitos considerados não perigosos podem ser descartados no 

ambiente após a devida consideração da legislação ambiental vigente. 

Definições: 

• Material residual: termo usado para abranger, genericamente, qualquer resíduo ou 

rejeito produzido por uma fonte geradora. 
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• Resíduo: é um material residual remanescente de alguma apropriação, processo ou 

atividade e que, em princípio, possui um potencial de uso, para o próprio gerador ou 

não, com ou sem tratamento. 

• Rejeito: é um material residual remanescente de alguma apropriação, processo ou 

atividade, porém, inservível, já que não apresenta possibilidade técnica ou econômica 

de uso, com ou sem tratamento, devendo ser tratado para descarte no meio ambiente. 

• Resíduo perigoso: material (substância ou mistura de substâncias) com potencial de 

causar danos a organismos vivos, materiais, estruturas ou ao meio ambiente; ou ainda, 

que pode tornar-se perigoso por interação com outros materiais.  

• Danos: explosão, fogo, corrosão, toxicidade a organismos ou outros efeitos deletérios. 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL RESIDUAL 

No Brasil, o processo para classificar um material residual como perigoso deve seguir o 
recomendado pela ABNT NBR 10.004 e a consulta a seus oito anexos, apresentam, entre outros 
atos normativos, listagens de resíduos perigosos.  

 
Segundo a NBR 10.004:2004 os resíduos são classificados em:  
 
a) Classe I: Perigosos : São aqueles que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao 

meio ambiente, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade ou patogenicidade. 

 
b) Classe II: Não Perigosos: .  
• Classe II A: Não Inertes: São resíduos que não apresentam periculosidade, porém, 

não são inertes e podem ter propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou 
solubilidade em água.  

• Classe II B: Inertes: São resíduos que, submetidos ao teste de solubilização, não 
apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade da água. 

   
☞ Segregação de resíduos perigosos 

Definição de grupos de resíduos: deverão ser definidos considerando-se, além das peculiaridades 

do inventário, as características fisico-químicas, periculosidade, compatibilidade e o destino final 

dos resíduos. 

Classes de resíduos químicos que devem ser adotadas: 

Inorgânicos 

• soluções aquosas de metais pesados 

• ácidos 

• bases 

• sulfetos 

• cianetos 
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• mercúrio metálico (recuperação) 

• sais de prata (recuperação) 

 

Orgânicos 

Para descarte (incineração/co-processamento): 

• solventes não halogenados, < 5 % água 

• solventes não halogenados, > 5 % água 

• solventes halogenados 

• peróxidos orgânicos 

• pesticidas e outros de alta toxicidade aguda ou crônica 

 
Para recuperação (se houver possibilidade de formação de misturas azeotrópicas avaliar o 
custo/benefício da recuperação) 

• solventes clorados 

• acetatos e aldeídos 

• hidrocarbonetos 

• álcoois e cetonas 
 
TRATAMENTO DE MATERIAIS RESIDUAIS 

Métodos de Tratamento 

Tratamento químico • neutralização ácido-base 

• precipitação química 

• oxidação/redução 

• absorção em carvão ativado 

• troca iônica 

Tratamento físico • remoção física: destilação, evaporação, extração 
por solvente, extração por arraste a vapor, troca 
iônica, precipitação, cristalização, filtração, 
adsorção, osmose reversa 

• microencapsulamento 

• estabilização 

Tratamento térmico • incineração 

• co-processamento 

• combustão em caldeiras e fornos 

• detonação 

• vitrificação 

Tratamento biológico • bioremediação 

Disposição no solo • aterro industrial 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MÉTODOS E MATERIAIS  

 Processos químicos são tradicionalmente geradores de problemas ambientais devido ao 

manejo de substâncias reconhecidamente perigosas que, muitas vezes, são descartadas de 

forma inadequada no ambiente. Entretanto, a química verde surgiu como uma proposta de 

minimizar a geração de resíduos e é definida como “a criação, o desenvolvimento e a aplicação 

de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias 

tóxicas”.  

 A minimização de materiais residuais começa com decisões corretas na hora de planejar 

os experimentos e ensaios. É necessário avaliar previamente todo o potencial de periculosidade 
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que envolve a adoção de um determinado experimento e, se prejudicial ao homem ou ao 

ambiente, pesquisar sobre métodos equivalentes alternativos, substituição de produtos por outros 

menos perigosos e mesmo verificar a possibilidade de reaproveitamento do material residual 

gerado. O planejamento de experimentos é uma das mais importantes estratégias de redução 

na fonte e deve ser incentivada em todo laboratório que faça uso de produtos químicos perigosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIROS SOCORROS: 

 

QUEIMADURAS:  

a) Queimaduras causadas por calor seco (chama ou objetos aquecidos):  

Queimaduras leves, refrescar com água fria. No caso de queimaduras graves, refrescar com água 

fria e cobrir com gaze esterilizada umedecida, sem tocar o local com as mãos. Procurar um 

médico imediatamente. 

Nunca cubra a pele queimada com pasta de dente, manteiga, creme hidratante, maisena, etc., 

pois isso pode agravar o caso. 

 

b) Queimaduras por ácidos:  

Lavar imediatamente o local com água corrente em abundância durante cinco minutos. Em 

seguida, lavar com solução saturada de bicarbonato de sódio a 10% e novamente com água. 

OBS: No caso de a queimadura ser muito severa lavar apenas com bastante água e procurar um 

médico.  

c) Queimaduras por álcalis:  

Lavar a área atingida imediatamente com bastante água corrente durante cinco minutos. Tratar 

com solução aquosa de ácido acético 1 % e lavar novamente com água.  

OBS: No caso da queimadura ser grave lavar apenas com água e procurar um médico.  

 

ÁLCALIS OU ÁCIDOS NOS OLHOS:  

Lavar os olhos abundantemente com água limpa e após manter a pálpebra fechada.  

Não esfregar os olhos, não pingar colírios. Consultar um profissional de saúde, se necessário. 

 

INTOXIDAÇÃO POR INALAÇÃO DE GASES:  

Remover a vítima para um ambiente arejado, deixando-a descansar.  

 

INGESTÃO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS:  

Em cada aula será informado, pelo professor, o local 

apropriado para descarte dos materiais residuais 

produzidos. 

Nunca descarte nada na pia sem a devida orientação 
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Consultar a Ficha de Informação de Produtos Químicos (FISPQ*) do produto ingerido ou ligue 

para o CEATOX (0800 0148110). Siga as instruções e procure atendimento médico 

imediatamente. Identificação da substância e transporte ao hospital de referência o mais rápido 

possível. 
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1. Construa o diagrama de Hommel para o ácido acético, álcool etílico e propanona. 

 

2. Qual a diferença entre uma combustão lenta e a combustão viva? 

 

3. Atenção especial deve ser dada na organização de um almoxarifado de produtos químicos. 

Cite três produtos químicos incompatíveis entre si e que, portanto, não podem ser 

armazenados próximos uns dos outros. Explique por quê. 

 

4. Quais os extintores de incêndio devem estar disponíveis em um condomínio residencial? 

Onde eles devem estar alocados? 

 

5. A dipirona sódica é encontrada no medicamento novalgina. Procure, na literatura, o valor da 

DL50 deste princípio ativo e compare com a DL50 do paracetamol apresentada neste roteiro. 

Qual composto é mais tóxico? 

 

 

Auto AvaliAÇÃO 


