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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 os 

equipamentos e 

vidrarias 

Conhecer as 

normas de 

segurança 

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. 

 

Indumentária Apropriada  

 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.  

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

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.  
 Lave as mãos antes de sair do laboratório.  
 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.  

Não Faça no Laboratório  

 Comer.  
 Correr.  
 Beber.  
 Sentar ou debruçar na bancada.  
 Sentar no chão.  
 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.  
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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 ascenda.  
 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, líquidos cáusticos, venenosos ou corantes, use pêra de segurança.  
 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.  
 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 
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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 Global Harmonization System - GHS é uma abordagem técnica desenvolvida para definir os perigos 

específicos de cada produto químico, para criar critérios de classificação utilizando dados disponíveis sobre os produtos 

químicos e seus perigos já definidos e para organizar e facilitar a comunicação da informação de perigo em rótulos e 

FISPQ´s (Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos). No Brasil estas normas são regulamentadas 

pela NBR 14725.  

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.  

 

As substâncias são agrupadas em nove classes de risco especificadas abaixo. O pictograma tem por objetivo 

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

 

- CLASSE 1: Explosivos 

- CLASSE 2: Gases 

- CLASSE 3: Líquidos Inflamáveis 

- CLASSE 4: Sólidos Inflamáveis 

- CLASSE 5: Substâncias Oxidantes 

- CLASSE 6: Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes 

- CLASSE 7: Materiais Radioativos 

- CLASSE 8: Substâncias Corrosivas 

- CLASSE 9: Substâncias e Perigosos Diversos 

 

Uma substância pode se enquadrar em mais de uma classe de risco. 
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CLASSE 1 - EXPLOSIVOS 

Bomba explodindo em preto/fundo laranja 

 

 Substâncias que podem explodir sob efeito de calor, choque ou fricção. As temperatura de detonação são muito 

variáveis. Ex: nitroglicerina (117 ºC); isocianato de mercúrio (180 ºC); trinitrotolueno (470 ºC). 

 Certas substâncias formam misturas explosivas com outras. Ex: cloratos com certos materiais combustíveis; 

tetrahidroresorcinol com metais. 

  Outras substâncias tornam-se explosivas em determinadas concentrações. Ex: ácido perclórico a 50 %. 

 

 

CLASSE 2 - GASES 

                                   Chama em preto ou branco/fundo vermelho (inflamável) 

                                   Cilindro para gás preto ou branco/fundo verde (não inflamável, não tóxico) 

                                   Caveira em preto/fundo branco (gases tóxicos) 

 

 Gás é um dos estados da matéria. Nesse estado a substância move-se livremente, ou seja, independente do perigo 

apresentado pelo produto, seu estado físico representa por si só uma grande preocupação, uma vez que expandem-se 

indefinidamente. Assim, em caso de vazamento, os gases tendem a ocupar todo o ambiente mesmo quando possuem 

densidades diferentes à do ar.                                                    

Além do perigo inerente ao estado físico, os gases podem apresentar perigos adicionais, como por exemplo,  

inflamabilidade,  toxicidade,  poder de oxidação e  corrosividade, entre outros. 

 Os gases comprimidos são singulares, tendo em vista que representam tanto um risco químico, como um risco físico.  

 Estes são armazenados em cilindros. Um vazamento no cilindro ou sistema de canalização cria um risco em potencial 

para uma intoxicação, um incêndio ou uma explosão. Os cilindros de gás são identificados pela cor, segundo NBR 

12176:1999. 
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CLASSE 3 - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

Chama em preto ou branco/fundo vermelho 

 

A inflamabilidade depende dos seguintes parâmetros:  

 Ponto de Ignição ou Ponto de Fulgor (flash point): temperatura acima da qual uma substância desprende 

suficiente vapor para produzir fogo quando em contato com o ar e uma fonte de ignição (centelha, chama aberta). 

 Ponto de Autoignição: temperatura acima da qual uma substância desprende vapor suficiente para produzir fogo 

espontaneamente quando em contato com o ar. 

 Os líquidos inflamáveis são classificados conforme tabela 1. 

                              Tabela 1: Grupos de risco de líquidos inflamáveis.    

Grupo de Risco Ponto de Fulgor (ºC) Ponto de Ebulição (ºC) 

I < 23 < 35 

II < 23 > 35 

III Entre 23 - 60,5 > 35 

 

Exemplos: 

1. Éter Etílico: Ponto de fulgor = -45 º C; Ponto de Ebulição = 35 º C (grupo de risco I) 

2. Benzeno: Ponto de fulgor = -11 º C; Ponto de Ebulição = 80 º C (grupo de risco II) 

3. Ácido Acético: Ponto de fulgor = 39 º C; Ponto de Ebulição = 48 º C (grupo de risco III) 
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CLASSE 4 - SÓLIDOS INFLAMÁVEIS 

Chama em preto/fundo branco com sete listras verticais em vermelho 

Chama em preto/fundo metade superior branca e metade inferior vermelha 

(substâncias sujeitas a combustão espontânea) 

Chama em preto ou branco/fundo azul (substâncias que em contato com a água 

emitem gases inflamáveis) 

 

 Sólidos facilmente inflamáveis: Ex: hidretos metálicos, sódio metálico.  

 

 

CLASSE 5 - SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS 

Chama sobre um círculo em preto/fundo amarelo 

 

          Um oxidante é um material que libera oxigênio rapidamente para sustentar a combustão dos materiais orgânicos. 

Outra definição semelhante afirma que o oxidante é um material que gera oxigênio à temperatura ambiente, ou quando 

levemente aquecido. Assim, pode-se verificar que ambas as definições afirmam que o oxigênio é sempre liberado por um 

agente oxidante. Devido a facilidade de liberação do oxigênio, estas substâncias são relativamente instáveis e reagem 

quimicamente com uma grande variedade de produtos. 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. 

        Outro aspecto a considerar é a grande reatividade dos oxidantes com compostos orgânicos. Geralmente essas 

reações são vigorosas, ocorrendo grandes liberações de calor, podendo acarretar fogo ou explosão. Mesmo pequenos 

traços de um oxidante podem causar a ignição de alguns materiais, tais como o enxofre, a terebentina, o carvão vegetal, 

etc. Um exemplo de substância oxidante é o peróxido de hidrogênio (H2O2), comercialmente chamada água oxigenada. 
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       Os peróxidos orgânicos são agentes de alto poder oxidante, sendo que destes, a maioria é irritante para os olhos, 

pele, mucosas e garganta. Os peróxidos apresentam a estrutura – O – O – e podem ser considerados derivados do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), onde um ou ambos os átomos de hidrogênio foram substituídos por radicais orgânicos. 

Assim como os oxidantes, os peróxidos orgânicos são termicamente instáveis e podem sofrer decomposição exotérmica 

e auto-acelerável, criando o perigo de explosão. Esses produtos são também sensíveis a choque e atrito. 

 

   
CLASSE 6 - SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E INFECTANTES 

Caveira em preto/fundo branco (substâncias venenosas) 

“X” sobre uma espiga de trigo com a inscrição NOCISO/fundo preto  (substâncias venenosas) 

Três meias-luas crescentes superpostas em um círculo em preto com a  inscrição substância infectante/fundo 

branco (substância infectante) 

 

 As substâncias tóxicas podem ser encontradas em diferentes estados físicos: gases e vapores, líquidos, sólidos e 

aerodispersóides (poeira, fumo, névoas e neblinas). 

 As principais vias de acesso de uma substância tóxica ao organismo são: inalação, absorção cutânea, ingestão e 

injeção. 

 Os efeitos tóxicos podem ser classificados como: agudo, crônico ou cumulativo, local, sistêmico, ação combinada, 

antagonismo e tolerância. 

 Nosologia das substâncias tóxicas: irritante, corrosiva, asfixiante, anestésico, carcinógeno, mutágeno e teratógeno.  

 

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, quando entra em contato 

com o mesmo. As substâncias podem ser classificadas desde muito tóxicas a nocivas de acordo com seu valor de DL50, 

conforme tabela 2. 

- DL50: é a dose única de uma substância química que causa a morte de 50% dos animais de uma dada população de 

organismos expostos, em condições experimentais definidas. A tabela 3 apresenta os valores de DL50 para algumas 

substâncias químicas. 
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                                Tabela 2: Parâmetros na classificação de toxicidade da União Europeia 

Categoria DL50 para ratazanas 
(mg/kg massa corporal) 

Muito tóxico menor que 25 
Tóxico de 25 a 200 
Nocivo de 200 a 2000 

 

          Tabela 3: Valor da DL50 de algumas substâncias químicas. 

Substância química 
DL50 para ratazanas,  

via oral 
(mg/kg massa corporal) 

Sacarose (açúcar de mesa) 29700 

Ácido ascórbico (vitamina C) 11900 

Etanol (álcool etílico) 7060 

Cloreto de sódio (sal de mesa) 3000 

Paracetamol (princípio ativo de diversos medicamentos analgésicos e antipiréticos) 1944 

Tetra- hidrocarnabinol - THC (princípio ativo da marijuana) 1270 

Arsênico 763 

Cumarina 293 

Ácido acetilsalicílico (princípio ativo da Aspirina) 200 

Cafeína (princípio ativo do café) 192 

Nicotina (princípio ativo do tabaco) 50 

Estricnina 16 

Fósforo branco 3,03 

  

  
                                                                                                                                                                                              Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dose_letal_mediana 

 

- Limite de tolerância: é a concentração de uma determinada substância química, presente no ambiente de trabalho, sob 

o qual os trabalhadores podem ficar expostos durante toda sua vida laboral, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. 

Essa concentração é expressa em partes por milhão (ppm) ou miligramas por metro cúbico (mg/m3). 

- Limite de tolerância – Média ponderada pelo tempo: representa a concentração média ponderada, existente durante a 

jornada de trabalho, ou seja, pode ter valores acima do limite fixado, desde que, sejam compensados por valores abaixo 

deste, acarretando uma média ponderada igual ou inferior ao limite de tolerância. 

- Valor teto: é a concentração máxima, permitida no ar, de uma substância tóxica, não podendo ser ultrapassada em 

nenhum momento da jornada de trabalho. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacarose
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_s%C3%B3dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tetraidrocanabinol
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nabis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cumarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_acetilsalic%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estricnina
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_branco
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CLASSE 7 - SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS 

Trifólio em preto com a inscrição RADIOATIVO – barra vermelha após a palavra  

radioativo/fundo branco 

                  Trifólio em preto com a inscrição RADIOATIVO – duas barras vermelhas após a palavra    

radioativo/fundo superior amarelo/fundo inferior branco (transporte) 

 

 Radioatividade é a propriedade que alguns tipos de átomos instáveis apresentam de emitir energia e partículas 

subatômicas, o que se convenciona chamar de decaimento radioativo ou desintegração nuclear. 

 A radioatividade tem três campos de aplicação para fins pacíficos: médico, quando se aproveita sua capacidade de 

penetração e perfeita definição do feixe emitido para o tratamento de tumores e diversas doenças da pele e dos tecidos 

em geral; industrial, nas áreas de obtenção de energia nuclear mediante procedimentos de fissão ou ruptura de átomos 

pesados; e científico, para o qual fornece, com mecanismos de bombardeamento de átomos e aceleração de partículas, 

meios de aperfeiçoar o conhecimento sobre a estrutura da matéria nos níveis de organização subatômica, atômica e 

molecular. 

 

CLASSE 8 - SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS 

Líquido gotejando em dois recipientes de vidro e atacando uma mão e um pedaço de metal em preto/fundo 

superior branco e fundo inferior preto 

 

 Substâncias que quando em contato com tecidos vivos ou materiais podem exercer sobre eles efeitos destrutivos. 

O contato desses produtos com a pele e os olhos pode causar severas 

queimaduras, motivo pelo qual deverão ser utilizados equipamentos de 

proteção individual compatíveis com o produto envolvido. 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/aspectos/aspectos_logistica_equipamentos.asp
http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/aspectos/aspectos_logistica_equipamentos.asp
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CLASSE 9 - SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS 

Sete listras na metade superior em preto/fundo branco 

 

 Incluem nesta classe produtos que apresentam riscos não abrangidos pelas demais classes de riscos. 

 Exemplos: 

 Substâncias que apresentam riscos ao meio ambiente: óleos combustíveis, poliestireno granulado, dióxido de 

carbono sólido (gelo seco), baterias de lítio, etc. 

 Substâncias transportadas a elevadas temperaturas, tanto no estado líquido quanto no estado sólido.  

 Microrganismos ou organismos geneticamente modificados que não se enquadrem na definição de infectantes. 

 

DIAGRAMA DE HOMMEL 

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. 
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Exemplo: 

 

 

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. 

 

         O diagrama de Hommel utilizado na rotulagem de produtos químicos é de grande utilidade, pois permite de forma 

simples, que se tenha ideia sobre o risco representado pela substância ali contida. 
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Primeiros Socorros 

Nome IUPAC 

Fórmula Molecular 

Massa  Molecular 

Símbolo de periculosidade 
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INCÊNDIO  

 Para que haja fogo são necessários os seguintes elementos: 

 

 O fogo é um processo químico que obedece rigorosamente a Lei das proporções Definitivas ou Lei de Proust. 

Para que ocorra a chama é necessário o mínimo de 8% de oxigênio como mostrado na tabela 4. 

                                    Tabela 4: Condições para a combustão 

Quantidade de Oxigênio (%) Chama 

De 0 a 8  Não ocorre 
De 8 a 13  Lenta 

De 13 a 21  Viva 
 

 

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. Em locais de maior periculosidade, recomenda-se que haja um extintor a cada 10 m. Também se 
recomenda a colocação de um extintor dentro dos laboratórios que contenham muitos solventes ou 
equipamentos elétricos. 



Laboratório de Química – QUI126  2019
 

16 
 

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. 

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

 

Fonte: http://www.areaseg.com/bib/11%20-%20Fogo/apostila-02.pdf 

Tipos de Extintores: 

 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. 

 

http://www.areaseg.com/bib/11%20-%20Fogo/apostila-02.pdf
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Obs.: Incêndios de classe “D” requerem extintores específicos podendo, em alguns casos, ser utilizado o de gás 

carbônico (CO2) ou pó químico seco (PQS). 

 

COMO SE DEVE PROCEDER AO USAR UM EXTINTOR 

 

 

Fonte: https://contatoandrejesus.blogspot.com/2010/05/infografico-de-um-extintor-de-incendio.html 

 

1. Puxe a trava de segurança ou lacre. 

2. Aponte o bocal da mangueira do extintor para a base das chamas. 

3. Mantenha o extintor na posição vertical e aperte a válvula. 

4. Movimente a mangueira de um lado para o outro e aplique o agente extintor sobre a área 

do fogo. 

 

 

Fonte: http://www.brasilseguranca.com/extintor-incendio-base-agua.html 
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Resíduos Químicos 

Caracterizar e classificar um material residual significa identificar as propriedades ou características daquele 

material que possam causar danos ao homem e ao meio ambiente. Esta ação subsidia diretamente a tomada de 

decisões técnicas e econômicas em todas as fases do manejo do material. Assim 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 que 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. 

 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. 

 

Em laboratórios químicos os resíduos perigosos mais usuais compreendem: 

 solventes orgânicos 

 resíduos de reações 

 reagentes contaminados, degradados ou fora do prazo de validade 

 soluções-padrão  

 fases móveis de cromatografia  

 

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.  
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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 

 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 
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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”.  
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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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QUEIMADURAS:  

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

Queimaduras leves, refrescar com água fria, secar e aplicar pomada de picrato de butesina. No caso de queimaduras 

graves, refrescar com água fria e cobrir com gaze esterilizada umedecida com solução aquosa de bicarbonato de sódio  

5 %. Procurar um médico imediatamente.  

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 e novamente com água. Secar e aplicar mertiolate. 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. Secar e aplicar mertiolate.  

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:  

Administrar o "antídoto universal", que possui a seguinte composição: 2 partes de carvão ativo, 1 parte de óxido de 

magnésio e 1 parte de ácido tânico (pirogalol). Essa mistura deve ser conservada seca até o momento de ser usada; na 

ocasião do emprego deve-se dissolver uma colher de sopa da mistura em meio copo de água morna.  

 

 

 

Em caso de acidente procure imediatamente o professor, mesmo que não haja danos 

pessoais ou materiais. 

Todo acidente, por menor que pareça, e qualquer contato com reagentes químicos deve 

ser comunicado ao professor. 
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Auto AvaliAÇÃO 

 

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? 
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