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1. Considerações Gerais:  Laboratórios são locais onde, geralmente, são insalubres. O 

que expõe o usuário a uma série de risco. Estes riscos, sejam químicos, biológicos ou 

físicos, podem resultar em danos materiais, acidentes pessoais e risco para o meio 

ambiente. 

É pensando nestes aspectos que elaborou-se o presente manual que tem por objetivo 

orientar os usuários dos laboratórios (servidores, discentes e usuários externos) sobre aspectos 

básicos relacionados às boas práticas e segurança nos laboratórios, a fim de prevenir e/ou 

minimizar os efeitos dos possíveis acidentes nos trabalhos em laboratório, assegurando a 

integridade dos usuários, conservação das instalações e equipamentos e proteção do meio 

ambiente. Assim, o manual pode ser considerado como um guia de como se portar e agir no 

ambiente laboratorial. 

 
             Os  acidentes laboratóriais são produto da pressa na obtenção de resultados de análises.  

 “Nenhum trabalho é tão importante e tão urgente que não possa ser planejado e 

executado com segurança” (Química/UFPB, 2017). 

 

2. Primeiros Socorros 

O principal objetivo dos primeiros socorros é realizar o atendimento inicial de 

emergência, salvar vidas e proteger a vítima contra maiores danos, até a chegada do 

atendimento especializado. 

Em qualquer situação de emergência procurar manter a calma transmitindo segurança 

ao acidentado, evitando causar novas lesões. Desse modo, é de extrema importância que sejam 

conhecidos os procedimentos de segurança que devem ser utilizados em caso de acidentes de 

trabalho no ambiente de laboratório. 

 

3. Acidentes Pessoais 

a) Exposição da pele a produtos químicos 

Lavar todas as áreas do corpo afetadas com água corrente. Caso grandes áreas do corpo 

forem atingidas, deve-se utilizar os chuveiros de emergência, e a roupa da região afetada deve 

ser retirada. Não utilizar sabão ou detergente até verificar as normas de risco e segurança do 

reagente em questão. 

 

b) Exposição dos olhos a produtos químicos 

Lavar os olhos durante 15 a 20 minutos em água corrente. Manter os olhos abertos 
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enquanto se efetua a lavagem, utilizando o lava-olhos. 

 

c) Sinais de desmaio 

Evitar aglomerações em torno da vítima, levá-la para um lugar mais arejado e afrouxar 

sua roupa ao redor do pescoço, colocá-la sentada e curvar sua cabeça entre as pernas, 

fazendo-a respirar profundamente. 

 

d) Desmaio 

Deitar o indivíduo de costas, com a cabeça mais baixa que o corpo e elevar as pernas. 

 

e) Queimadura pelo calor/fogo 

Lavar a parte afetada com água fria por cerca de 15 minutos, não remover tecidos que 

estejam aderidos a lesão e aguardar os serviços de emergência. 

f) Material contaminado 

Se o indivíduo estiver contaminado ou exposto a material perigoso no laboratório, 

deverá atuar de modo a proteger a vida e a saúde da vítima, bem como a sua. Determine a 

natureza do material perigoso para indicar aos serviços de     emergência. 

 

g) Corrente elétrica 

Se o indivíduo estiver em contato com a corrente elétrica, NÃO O TOQUE. Desligue 

primeiro a eletricidade, desligando os disjuntores no quadro elétrico. 

 

h) Hemorragia grave 

Utilize luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPI) necessários, coloque 

uma compressa na lesão e pressione firmemente para controlar a hemorragia. 

 

i) Parada cardiorrespiratória 

Verifique os sinais vitais (respiração e batimentos cardíacos). Inicie os procedimentos 

de reanimação. Coloque as mãos entrelaçadas no centro do tórax e comprima-o entre 4 e 5 cm 

(adolescentes e adultos), a cada 30 compressões faça duas ventilações (respiração boca a boca) 

até completar 5 ciclos. Caso esteja sozinho, só as compressões são válidas, não necessitando 

fazer as ventilações. Continue o procedimento até o acidentado apresentar respiração e 

batimentos cardíacos ou até o socorro chegar. 

 

j) Não mover o acidentado 

Exceto quando estritamente necessário, ou seja, quando este possa correr ainda mais 

perigo por inalação ou exposição prolongada ao agente causador do acidente (IFSC, 2017). 
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  Fluxograma 1 - Atendimento de acidente 
 

 

Fonte: IFSC (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS: Após um acidente, peça auxílio imediato através dos contatos de 

emergência – BOMBEIROS (193). 
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4. Segurança em Laboratório 

 

4.1  Conceito de Segurança 

 

Qualidade do que é ou está seguro. Conjunto das ações e dos recursos utilizados para 

proteger algo ou alguém. O que serve para diminuir os riscos ou perigos. Aquilo que serve de 

base ou que dá estabilidade ou apoio (IFSC, 2017). 

 

 4.2 Conceito de Biossegurança 

 

Biossegurança é o conjunto de saberes voltados para ações de prevenção, redução ou 

eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços, as quais possam comprometer a saúde do homem, dos 

animais, das plantas e do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

 
4.3 Tipos de Riscos 

 

4.3.1 Riscos físicos 

As diversas formas de energia, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes etc. 

 
4.3.2 Riscos biológicos 

Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 

 

4.3.3 Riscos químicos 

Substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo humano por 

via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela 

natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo 

através da pele ou por ingestão. 

 
4.4 Limite de Tolerância 

 

É a intensidade/concentração máxima relacionada com a natureza e o tempo de 

exposição aos riscos ambientais, que não causará dano à saúde da maioria dos trabalhadores 

expostos, durante a sua vida laboral, de atividade profissional. 
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4.5 Métodos de Controle de Agentes de Risco 
 

Para diminuir os riscos, sejam físicos, químicos e/ou biológicos, devem ser seguidas as 

orientações de boas práticas em laboratório, bem como a adequada utilização dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), indicados para cada tipo de trabalho a ser realizado e a 

disponibilização dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) nos ambientes de risco. 

 

5. Boas Práticas em Laboratório 

 

 
As boas práticas em laboratório são um conjunto de regras, condutas e procedimentos 

que devem ser adotados dentro do ambiente laboratorial com a finalidade de reduzir os riscos 

aos usuários, ao ambiente e ao patrimônio. 

A prática em laboratório, seja em nível profissional, seja em nível de aprendizado, exige 

que regras de segurança e boas práticas sejam rigorosamente seguidas. Os acidentes, tomando-

se as devidas precauções, podem ser evitados, ou ter suas consequências minimizadas. 

 
5.1. Segurança e boas Práticas nos Laboratórios: 

 

 
a) As áreas de trabalho devem estar limpas e livres de obstáculos; 

b) As áreas de circulação e passagem dos laboratórios devem ser mantidas  livres de 

obstruções; 

c) Não bloquear os acessos aos equipamentos e saídas de emergência; 

d) Manter em local de fácil acesso os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 

dos equipamentos; 

e) Apresentar de maneira visível os mapas de risco de cada laboratório, onde se 

encontram os riscos físicos, biológicos e químicos no laboratório; 

f) Devem existir locais para a lavagem das mãos com sabonete ou detergente 

apropriado e toalhas de papel descartáveis nos laboratórios. 

g) Limpar/descontaminar a superfície de trabalho com álcool 70% no início e término 

de sua utilização. 

h) Os materiais (vidrarias, utensílios e equipamentos) utilizados devem ser deixados 

limpos após a utilização. 
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i) Todos os procedimentos técnicos devem ser realizados com o mínimo de produção 

de resíduos e aerossóis; 

j) Quando os laboratórios não estiverem em uso, devem permanecer trancados; 

k) É proibido o manuseio de materiais, reagentes e/ou equipamentos existentes nos 

laboratórios, que não tenham sido requeridos na solicitação de atividades 

experimentais; 

l) É proibido retirar equipamentos dos laboratórios sem autorização do responsável pelo 

respectivo bem patrimonial; 

m) As atividades laboratoriais devem ser programadas de maneira a se evitar 

experimentos incompatíveis no mesmo ambiente. 

 
5.2. Segurança e boas Práticas com os Equipamentos: 

 
a) Evitar atritos e fricção desnecessária da superfície de materiais que riscam e 

desgastam. 

b) Secar a superfície de materiais que enferrujam. 

c) Controlar o fechamento das portas dos refrigeradores para não comprometer sua 

eficiência (portas que não fecham hermeticamente ou que são mantidas abertas por 

tempo muito prolongado prejudicam a temperatura interna). 

d) Limpar cuidadosamente os equipamentos elétricos após o uso, seguindo as instruções 

do fabricante ou POPs. 

e) Limpar e desligar as balanças após o uso, não deixando pesos sobre pratos de 

pesagem. 

 
5.3. Orientações de Segurança e boas Práticas aos Usuários: 

a) Para a utilização dos laboratórios, deve-se primeiramente ter conhecimento dos 

procedimentos para realização de atividades experimentais; 

b) Conhecer a localização e o uso correto dos equipamentos de segurança disponíveis; 

c)  Conhecer os riscos biológicos, químicos, radioativos, tóxicos e ergonômicos com 

os quais se tem contato nos laboratórios; 

d) Por razões de segurança, deve-se evitar trabalhar sozinho nos laboratórios. Procurar 

sempre trabalhar próximo de alguém que possa  ouvir, caso haja qualquer problema 

e comunicar a outras pessoas quando iniciar a atividade laboratorial; 

e) Objetos pessoais como bolsas, blusas etc., devem ser guardados em  armários, em 

áreas externas aos laboratórios; 
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f) Permanecer em silêncio para o bom andamento dos trabalhos e não distrair o usuário 

que esteja manipulando algum material. 

g) É obrigatória a utilização de calça comprida, sapato fechado e jaleco com manga 

longa e na altura dos joelhos; ficando impedido de adentrar nos laboratórios o 

usuário que não estiver devidamente trajado; 

h) Ler atentamente as instruções contidas em cada procedimento  ou protocolo; 

i) Planejar o trabalho antes de iniciá-lo; 

j) Reunir e identificar todo material necessário para o desenvolvimento do trabalho 

(equipamentos, utensílios, ingredientes, reagentes e outros  materiais necessários) 

antes de iniciar o experimento; 

k) Separar resíduos orgânicos, inorgânicos e rejeitos nos coletores de resíduos 

identificados; 

l) Lavar as mãos com sabonete ou detergente antes de iniciar os trabalhos e após 

concluí-los; 

m) Para a secagem das mãos, duas folhas de papel toalha são suficientes - sempre 

prezar pela economicidade e sustentabilidade; 

n) Utilizar EPIs adequados, de uso restrito às dependências do setor laboratorial, 

respeitando as atividades em cada laboratório; 

o) Não usar cabelo solto, quando for longo; 

p) Evitar o uso de cosméticos, joias ou bijuterias e demais adornos; 

q) Não comer ou beber nas dependências dos laboratórios. Sendo a ingestão de 

alimentos permitida somente no desenvolvimento de atividades com fins didático-

pedagógicos; 

r) Utilizar os equipamentos do laboratório apenas para seu propósito designado; 

s) Conferir todas as especificações sobre os equipamentos a serem         usados antes do 

uso;  

t) Ao final de qualquer atividade, a área de trabalho deverá ficar limpa e desobstruída. 

A limpeza das bancadas deve ser feita pelo próprio usuário, pois somente ele é capaz 

de avaliar e decidir pelo tipo de higiene recomendado para aquele momento, 

principalmente quando há resíduos químicos, biológicos ou orgânicos e materiais 

contaminados;
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u) Os usuários devem adotar como rotina a prática do “sujou-limpou” para que todos 

assumam suas responsabilidades; 

v) Não iniciar novas tarefas com produtos químicos desconhecidos sem tomar as 

precauções necessárias. Ler as instruções no rótulo quanto à toxicidade, 

inflamabilidade, reatividade (ver simbologia internacional de classificação de 

produtos químicos). De posse destas informações, planejar as operações quanto 

ao(s) local(is) adequado(s) e eventual uso       de Equipamentos de Proteção 

Individual; 

w) Atentar para os símbolos de perigo indicados nos rótulos dos reagentes e afixados 

nos armários de reagentes; 

x) Tomar cuidados especiais com produtos inflamáveis, tóxicos, explosivos, agentes 

oxidantes e corrosivos. Havendo a necessidade de transportar      estes, deve ser feito 

com duas mãos (uma mão embaixo e uma na lateral). Deve-se redobrar a atenção 

ao manipular esses produtos e não transportá-los junto com outros objetos; 

aa) Usar a capela de exaustão sempre que trabalhar com solventes voláteis, tóxicos e 

reações perigosas, explosivas ou tóxicas; 

bb) Resíduos gerados em atividades experimentais devem ser devidamente estocados, 

neutralizados, filtrados ou descartados; 

cc) Em caso de acidente com reagentes, se não tiver certeza de qual procedimento adotar 

para descontaminar o local do acidente, contatar os técnicos de laboratório e/ou 

professor/orientador responsável; 

dd) Limpar as superfícies de trabalho logo que ocorrer algum derramamento de 

produto químico ou biológico. Em caso de dúvida sobre a toxicidade do produto 

derramado, consultar a ficha de informações de segurança de produto químico 

(FISPQ) ou o técnico do laboratório antes de efetuar a remoção do produto; 

ee) Verificar os riscos potenciais e as precauções de segurança apropriadas antes de 

começar a utilizar novos equipamentos ou implantar novas técnicas no laboratório 

e confirmar se existem condições e equipamentos de segurança suficientes para 

implantação do novo procedimento; 

ff) Utilizar pipeta com pera ou pipetador automático, ao pipetar materiais biológicos, 

perigosos, cáusticos, tóxicos, radioativos ou cancerígenos. Nunca utilizar a mesma 

pipeta para soluções diferentes. Manipular os tubos, frascos, pipetas ou seringas com 

as extremidades em direção oposta ao operador; 

gg) Não levar as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manipulando produtos 

químicos; 
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hh) Não guardar alimentos e utensílios dos laboratórios de processamento nos 

laboratórios de análise; 

kk) Não utilizar os fornos de micro-ondas ou as estufas dos laboratórios de análise para 

aquecer alimentos; 

ll) Nunca utilizar utensílios de laboratório para beber ou para comer, exceto os 

alimentos produzidos nos laboratórios de processamento, durante as atividades 

experimentais; 

mm) Ao trabalhar com chama, evitar fazê-lo próximo a solventes e a equipamentos que 

possam gerar faíscas; 

nn) Não tocar com as luvas de trabalho em locais que sejam manipulados sem proteção, 

tais como maçanetas, interruptores etc.; 

oo)As luvas devem ser retiradas com cuidado para evitar a formação de aerossóis e a 

contaminação do usuário; 

pp) Após o uso, as luvas devem ser descartadas no residuário de rejeitos; 

qq) Esclarecer gestantes e/ou indivíduos imunocomprometidos que trabalham 

ou entram no laboratório quanto aos riscos oferecidos; 

rr) Gestantes e/ou lactantes são impedidas de trabalhar e/ou realizar atividades 

experimentais em laboratórios insalubres; 

ss) Seguir corretamente o procedimento padrão do laboratório e não improvisar, pois 

improvisações podem causar acidentes; usar sempre materiais e equipamentos 

adequados; 

tt)  Não se recomenda o uso de lentes de contato nos laboratórios. As lentes são difíceis 

de remover quando corpos estranhos penetram nos olhos e agravam o contato e os 

danos causados por vapores de substâncias. No caso de usar lentes de contato, deve-

se sempre utilizar óculos de proteção; 

uu) Antes de sair do laboratório, retirar todo o equipamento de proteção incluindo luvas 

e jaleco; não visitar as áreas públicas e comuns (banheiros, cantina, bibliotecas ou 

corredores) utilizando EPIs; 

vv) Ao finalizar um procedimento, as cubas das pias devem estar devidamente 

higienizadas (sem resíduos de alimentos e/ou água) e as bancadas devem          estar 

limpas e secas; 

ww) Colocar cada material em seu próprio lugar, depois de utilizado e limpo;  

xx) Certificar-se que todos os registros de gás, torneiras e janelas estejam 

fechados antes de sair do laboratório; 

yy) Nunca descartar vidro e vidrarias quebradas no lixo comum (rejeito ou reciclável). 
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Quem efetua o descarte deste material são os técnicos de laboratório. 

zz) Relatar as condições de falta de segurança, acidentes ou incidentes 

ocorridos no laboratório, tais como, intoxicações e acidentes pessoais, 

derramamento excessivo de reagentes, quebra ou dano às vidrarias e utensílios, 

equipamentos e outros materiais; 

aaa) Solicitar treinamento, quando necessário, e aprender sobre as precauções e 

procedimentos de biossegurança dos laboratórios. 

 
6. Equipamentos de Segurança 

 

 
Os equipamentos de segurança são classificados em duas categorias: 

a. Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

b. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). 

 

6.1. Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 

Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto de 

uso individualizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e saúde no trabalho. 

Lista de Equipamentos de Proteção Individual que podem ser necessários para a 

realização de atividades experimentais nos laboratórios: 

 
6.1.1. EPI para proteção da cabeça 

a) Capuz: capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem 

térmica; capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra respingos de 

produtos químicos; chapéu para proteção da cabeça e rosto contra radiação solar. 

 
6.1.2. EPI para proteção dos olhos e face 

a) Óculos: óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas 

volantes; luminosidade intensa; radiação ultravioleta; radiação infravermelha e 

respingos de produtos químicos. 
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b) Protetor facial: protetor facial de segurança para proteção da face contra impactos 

de partículas volantes; respingos de produtos químicos; radiação infravermelha; 

luminosidade intensa; protetor solar para proteção do rosto contra a radiação solar. 

                                                               
 
 
 

6.1.3. EPI para proteção respiratória 

a) Respirador purificador de ar: para proteção das vias respiratórias contra poeiras e 

névoas; contra vapores orgânicos ou gases ácidos em ambientes com concentração 

inferior a 50 ppm (parte por milhão); contra gases emanados de produtos químicos; 
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contra partículas e gases  emanados de produtos químicos.Figura 1 - Tipos de 

protetores respiratórios disponíveis aos usuários quando a atividade a ser 

desenvolvida necessitar, obrigatoriamente, de sua utilização 

Fonte: ABNT NBR 12543:1999 

 

6.1.4. EPI para proteção dos membros superiores 

a) Luva: luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e 

escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, choques elétrico, agentes térmicos, 

agentes biológicos, agentes químicos e vibrações. 

Para a escolha adequada do tipo de luva a ser utilizado no desenvolvimento das 

atividades experimentais, observar a tabela de resistência química (Anexo I), caso a informação 

não esteja disponível, consultar os técnicos de laboratório e/ou professor/orientador 

responsável. 
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Figura 2 - Luvas disponíveis nos laboratórios 

 
Fonte: ABNT NBR 13391; ABNT NBR 13392; NR 06 - Portaria GM no 3.214, de 08 de junho 

de 1978. 

 

 

 

6.1.5. EPI para proteção dos membros inferiores 

a) Calçado de segurança: proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os pés, 

agentes térmicos, agentes cortantes e escoriantes; calçado de segurança para 

proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos. 

b) Calça de segurança: para proteção das pernas contra agentes abrasivos e 

escoriantes, respingos de produtos químicos, agentes térmicos e umidade 

proveniente de operações com uso de água. 

 

6.1.6. EPI para proteção do corpo 

a) Macacão de segurança: proteção do tronco e membros superiores e inferiores 

contra chamas e respingos de produtos químicos; 
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b) Conjunto de segurança: formado por calça e blusão/jaqueta/paletó, para proteção 

do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos de produtos químicos 

e chamas. 

c) Vestimenta de corpo inteiro: proteção de todo o corpo contra respingos de 

produtos químicos. 

 
Em conformidade com o Regulamento para Utilização dos Laboratórios é 

OBRIGATÓRIO o uso de: 

 EPIs e EPCs adequados, de uso restrito ao setor laboratorial,  respeitando 

as atividades desenvolvidas em cada laboratório; 

 calça comprida, calçado fechado e cabelo preso; 

 jaleco. 
 

 

Figura 3 - EPIs de uso OBRIGATÓRIO nos laboratórios  
 

Fonte: NR 06 - Portaria GM no 3.214, de 08 de junho de 1978. 
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6.1. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) 
 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) são sistemas ou dispositivos que buscam 

a proteção da saúde e integridade física do conjunto de usuários de ambientes que apresentam 

riscos. 

 
São considerados EPCs (Figuras 4 e 5): 

 sinalizadores de segurança (como indicação de saídas de emergência; fita 

zebrada de isolamento de área); 

 extintores de incêndio; 

 capela de exaustão; 

 capela de fluxo laminar; 

 lava-olhos; 

 chuveiro de segurança; 

 hidrantes. 

 
 

Os referidos equipamentos de proteção coletiva devem ser devidamente utilizados 

quando se fizerem necessários, de acordo com as recomendações dos respectivos POPs (capela 

de exaustão de gases; capela de fluxo laminar; lava-olhos e chuveiro de segurança), e/ou 

recomendações do fabricante. 
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Figura 4 - Equipamentos de proteção coletiva disponíveis nos laboratórios 

 

Fonte: NR 04 - Portaria GM no 3.214, de 08 de junho de 1978. 

 

 
Figura 5 - Equipamentos de proteção 

 

 
Fonte: NR 04 - Portaria GM no 3.214, de 08 de junho de 1978; NR 09 - Portaria MTb no 3.214, de 

08 de  junho de 1978. 
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Quadro 1 - Tipos de extintores e aplicações 
 

Classes de 

Fogo 

Extintor de Água Extintor de Pó 

Químico 

Extintor de Gás 

Carbônico 

CO2 

A) 

Madeira, papel, 

tecido, plástico. 

Excelente 

Satura o material e não 

permite a reignição 

Não utilizar 

Não é 

recomendável 

Não utilizar 

Não é 

recomendável 

B) 

Líquidos 

inflamáveis, 

graxas, 

combustíveis. 

Proibido 

Espalha o incêndio 

Excelente 

Atua por 

abafamento 

Excelente 

Não deixa 

resíduo 

C) 

Equipamentos 

energizados 

Proibido 

É condutor de 

eletricidade 

Ótimo 

Não conduz 

eletricidade 

Excelente Não 

conduz 

eletricidade e 

não danifica 

equipamentos 

 
Fonte: ABNT NBR 7532, ABNT NBR 9443, ABNT NBR 9444 e ABNT NBR 12693. 

 

 
Os laboratórios de análise são ambientes que apresentam riscos. Dessa maneira, o uso 

seguro desses ambientes exige que se respeitem as diretrizes básicas de segurança e orientações 

de boas práticas em laboratório ao utilizá-los, para reduzir/eliminar probabilidades e/ou 

possibilidades da ocorrência de acidentes. 

Para garantir a segurança nas atividades laboratoriais, a proteção do pessoal envolvido 

e do meio ambiente, assim como os resultados das análises/processamentos realizados, é de 

extrema importância seguir o conjunto de diretrizes internas que orientam seus usuários de 

forma a minimizar ou anular os riscos existentes nessas áreas. 

a) É obrigatório que o operador ao utilizar a autoclave conheça o procedimento correto do 

equipamento. Seguir o POP do equipamento. ATENÇÃO: o equipamento apresenta 

risco de explosão; 

b) É importante utilizar as fitas indicadoras para autoclave e/ou testes biológicos para 

monitorar a eficácia das esterilizações; 

c) Materiais contaminados devem ser autoclavados antes do seu descarte (meio de cultura  

e amostras,  por exemplo), na sequência, vidrarias  e  utensílios 
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devem ser lavados com água e detergente, enxaguados com água destilada e  após, fazer 

a desinfecção com álcool 70%; 

d) É obrigatório que o operador ao utilizar as capelas de fluxo laminar conheça o 

procedimento correto do equipamento. Seguir o POP do equipamento. ATENÇÃO: o 

equipamento apresenta radiação ultravioleta; 

e) Os materiais perfurocortantes como: agulhas de seringas, alfinetes, lâminas          de barbear 

e lâminas de bisturis, devem ser descartados no coletor de perfurocortantes 

imediatamente após o uso, caso haja impossibilidade de     reaproveitamento do material; 

f) Os refrigeradores, incubadoras BOD e estufas devem ser limpos com desinfetante 

bactericida. 



2
2 
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LISTA DE SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS 

 

SUBSTÂNCIA 

INCOMPATÍVEL COM : 

(Não devem ser armazenadas ou misturadas com) 

Acetona Ácido nítrico (concentrado); Ácido sulfúrico (concentrado); Peróxido de hidrogênio 

Acetonitrila Oxidantes, ácidos 

Ácido Acético Ácido crômico; Ácido nítrico; Ácido perclórico; Peróxido de hidrogênio; Permanganatos 

Ácido clorídrico Metais mais comuns; Aminas; Óxidos metálicos; Anidrido acético; Acetato de vinila; 

Sulfato de mercúrio; Fosfato de cálcio; Formaldeído; Carbonatos; Bases fortes; Ácido 

sulfúrico; Ácido clorossulfônico 

Ácido clorossulfônico Materiais orgânicos; Água; Metais na forma de pó 

Ácido crômico Ácido acético; Naftaleno; Cânfora; Glicerina; Alcoóis ; Papel 

Ácido fluorídrico (anidro) Amônia (anidra ou aquosa); 

Ácido nítrico (concentrado) Ácido acético; Acetona; Alcoóis; Anilina; Ácido crômico; 

Ácido oxálico Prata e seus sais; Mercúrio e seus sais; Peróxidos orgânicos; 

Ácido perclórico Anidrido acético; Alcoóis; Papel; Madeira; 

Ácido sulfúrico Cloratos; Percloratos; Permanganatos; Peróxidos orgânicos; 

Metais alcalinos e alcalino- terrosos 

(como o sódio, potássio, lítio, magnésio, 

Cálcio) 

 

Dióxido de carbono; Tetracloreto de carbono e outros hidrocarbonetos clorados; Quaisquer 

ácidos livres; Quaisquer halogênios; Aldeídos; Cetonas; 

NÃO USAR ÁGUA, ESPUMA, NEM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO EM INCÊNDIO 

QUE ENVOLVAM ESTES METAIS. USAR AREIA SECA. 

Álcool amílico, etílico e metílico Ácido clorídrico; Ácido fluorídrico; Ácido fosfórico; 

Álquil alumínio Hidrocarbonetos halogenados; Água; 

Amideto de sódio Ar; Água; 

Amônia anidra Mercúrio; Cloro; Hipoclorito de cálcio; odo,Bromo,Ácido fluorídrico, Prata; 

Anidrido acético Ácido crômico; Ácido nítrico; Ácido perclórico; Compostos hidroxilados; Etileno glicol; 

Peróxidos; Permanganatos; Soda cáustica; Potassa cáustica; Aminas; 

Anidrido maleico Hidróxido de sódio; Piridina e outras aminas terciárias; 

Anilina Ácido nítrico; Peróxido de hidrogênio; 

Azidas Ácidos; 

  

Benzeno Ácido clorídrico; Ácido fluorídrico; Ácido fosfórico; Ácido nítrico concentrado; Peróxidos; 



2
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Bromo Amoníaco; Acetileno; Butadieno; Butano; Metano; Propano; Outros gases derivados do 

petróleo; Carbonato de sódio; Benzeno; Metais na forma de pó; Hidrogênio; 

Carvão ativo Hipoclorito de cálcio; Todos os agentes oxidantes; 

Cianetos Ácidos; 

Cloratos Sais de amônio; Ácidos; Metais na forma de pó; Enxofre; Materiais  orgânicos combustíveis 

finamente -divididos; 

Cloreto de mercúrio Ácidos fortes; Amoníaco; Carbonatos; Sais metálicos; Álcalis fosfatados; Sulfitos; 

Sulfatos; Bromo; Antimônio; 

Cloro Amoníaco; Acetileno; Butadieno; Butano; Propano; Metano; 

Outros gases derivados do petróleo; Hidrogênio; Carbonato de sódio; Benzeno; Metais na 

forma de pó; 

Clorofórmio Bases fortes; Metais alcalinos; Alumínio; Magnésio; Agentes oxidantes fortes; 

Cobre metálico Acetileno; Peróxido de hidrogênio; Azidas 

Éter etílico Acido clorídrico; Ácido fluorídrico; Ácido sulfúrico; Ácido fosfórico; 

Fenol Hidróxido de sódio; Hidróxido de potássio; Compostos halogenados; Aldeídos; 

Ferrocianeto de potássio Ácidos fortes; 

Flúor Isolar de tudo; 

Formaldeído Ácidos inorgânicos; 

Fósforo (branco) Ar; Álcalis; Agentes redutores; Oxigênio; 

Hidrazina Peróxido de hidrogênio; Ácido nítrico; Qualquer outro oxidante; 

Hidretos Água; Ar; Dióxido de carbono; Hidrocarbonetos clorados; 

Hidrocarbonetos (como o benzeno, butano, 

propano, gasolina, etc.) 
Flúor; Cloro; Bromo; Ácido crômico; Peróxidos; 

Hidróxido de amônio Ácidos fortes; Metais alcalinos; Agentes oxidantes fortes; Bromo; Cloro; Alumínio; Cobre; 

Bronze; Latão; Mercúrio; 

Hidroxilamina Óxido de bário; Dióxido de chumbo; Pentacloreto e tricloreto de fósforo; Zinco; Dicromato de 

potássio; 

Hipocloritos Ácidos; Carvão ativado 

  

Hipoclorito de sódio Fenol; Glicerina; Nitrometano; Óxido de ferro; Amoníaco; Carvão ativado 
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Iodo Acetileno; Hidrogênio; 

Líquidos Inflamáveis Nitrato de amônio; Ácido crômico; Peróxido de hidrogênio; Ácido nítrico; Peróxido de sódio; 

Halogênios; 

Mercúrio Acetileno; Ácido fulmínico (produzido em misturas etanol--ácido nítrico); Amônia; Ácido 

oxálico; 

Nitratos Ácidos; Metais na forma de pó: Líquidos inflamáveis; Cloratos; Enxofre; Materiais orgânicos 

ou combustíveis finamente divididos; Ácido sulfúrico; 

Oxalato de amônio Ácidos fortes; 

Óxido de etileno Ácidos; Bases; Cobre; Perclorato de magnésio; 

Óxido de sódio Água; Qualquer ácido livre; 

Pentóxido de fósforo Alcoóis; Bases fortes; Água; 

Percloratos Ácidos; 

Perclorato de potássio Ácidos; Ver também em ácido perclórico e cloratos; 

Permanganato de potássio Glicerina; Etileno glicol; Benzaldeído; Qualquer ácido livre; Ácido sulfúrico; 

Peróxidos (orgânicos) Ácidos (orgânicos ou minerais); Evitar fricção; Armazenar a baixa temperatura; 

Peróxido de benzoíla Clorofórmio; Materiais orgânicos; 

Peróxido de hidrogênio Cobre; Crômio; Ferro; Maioria dos metais e seus sais; Materiais combustíveis; 

Materiais orgânicos; Qualquer líquido inflamável; Anilina; Nitrometano; Alcoóis; 

Acetona; 

Peróxido de sódio Qualquer substância oxidável, como etanol, metanol, ácido acético glaciar, anidrido acético, 

benzaldeído, dissulfito de carbono, glicerina, etileno glicol, acetato de etíla, acetato de metila, 

furfural, álcool etílico, álcool metílico; 

Potássio Tetracloreto de carbono; Dióxido de carbono; Água; 

Prata e seus sais Acetileno; Ácido oxálico; Ácido tartárico; Ácido fulmínico; Compostos de amônio; 

Sódio Tetracloreto de carbono; Dióxido de carbono; Água; Ver também em metais alcalinos; 

Sulfetos Ácidos; 

Sulfeto de hidrogênio Ácido nítrico fumegante; Gases oxidantes; 

Teluretos Agentes redutores; 

Tetracloreto de carbono Sódio; 
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Zinco Enxofre; 

Zircônio Água; Tetracloreto de carbono; Não usar espuma ou 

extintor que promovam faíscas 

que envolvam este elemento; 


