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NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 

DE QUÍMICA II – 115 

 

1. INTRODUÇÃO  

Este documento objetiva apresentar as normas de utilização e regras de 

funcionamento, conservação, manutenção e segurança do laboratório de química 

localizado na sala 115 do prédio acadêmico II do Campus Itaqui da UNIPAMPA.  

As normas e regras aqui apresentadas aplicam-se a todos os usuários do 

laboratório (discentes, docentes e técnico-administrativos, funcionários terceirizados) e 

pessoas que tenham a entrada e permanência autorizadas no local. 

 

2. OBJETIVOS 

O laboratório de Química II (sala 115) tem como objetivo atender as práticas de 

ensino, contribuir para a pesquisa científica (projetos de iniciação científica e trabalhos 

de conclusão de curso) e dar suporte às atividades de extensão dos cursos de graduação 

do Campus Itaqui. 

 

3. COMPONENTES CURRICULARES ATENDIDOS 

As componentes curriculares do curso de graduação em Nutrição que utilizam o 

referido laboratório são: 

Componente curricular 

Química Experimental 

Toxicologia dos Alimentos 

Trabalho de Conclusão do Curso 

 

As componentes curriculares do curso de graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos que utilizam o referido laboratório são: 

Componente curricular 

Química 

Química Experimental 
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Toxicologia dos Alimentos 

Gestão Ambiental e Tratamento de Produtos, Águas, Efluentes e 

Resíduos na Indústria de Alimentos 

Trabalho de Conclusão do Curso 

 

As componentes curriculares do curso de graduação em Agronomia que utilizam 

o referido laboratório são: 

Componente curricular 

Química 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

As componentes curriculares do curso de graduação em Engenharia de 

Agrimensura que utilizam o referido laboratório são: 

Componente curricular 

Química Geral Prática 

Trabalho de Conclusão do Curso 

 

  

As componentes curriculares ministradas no Laboratório de Química II podem 

variar de acordo com a necessidade de utilização do espaço. 

Sem prejuízo das atividades e componentes curriculares acima citadas, o 

laboratório poderá ser utilizado para outras atividades, desde que previamente 

agendado. 

 

4. FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

O laboratório está disponível para o uso da comunidade acadêmica nos mesmos 

horários de funcionamento institucional.  

Para a utilização do laboratório para as atividades de ensino o docente 

responsável deve preencher o formulário para solicitação de materiais para aulas 

práticas (ANEXO I) e entregá-lo com antecedência mínima de 48 horas (dias úteis) da 

realização da atividade ao laboratorista responsável. 
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Para a realização de aulas práticas é recomendado, no máximo, a presença de 25 

alunos por turma. A divisão de turmas é imprescindível, tanto pelo aspecto pedagógico, 

como por questão de segurança, tendo em vista o manuseio de vidrarias e reagentes 

químicos.  

Para a realização de atividades de pesquisa, ensino e/ou extensão em que os 

discentes permanecem sem orientação direta, o orientador precisa autorizar a 

permanência do(s) aluno(s) no laboratório. Deve ser entregue uma cópia do formulário 

de autorização para utilização dos laboratórios (ANEXO II) ao laboratorista e outra na 

portaria do campus (caso o orientador autorize a retirada da chave do laboratório pelo 

discente).  

A portaria do campus, sala 102 do prédio acadêmico I, conta com o sistema XIRÚ -

 CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS, no qual há liberação das chaves de salas e laboratórios 

para servidores e discentes cadastrados. Desta forma, a liberação da chave para o 

discente será responsabilidade do orientador, bem como todo e qualquer dano causado 

ao local, aos equipamentos e materiais, os quais devem ser imediatamente relatados ao 

responsável pelo laboratório. 

O agendamento prévio dos equipamentos necessários para análise deve ser 

realizado diretamente com o laboratorista ou via email, pelos usuários, desde que 

devidamente autorizados. Pode-se verificar o calendário de agendamento de 

equipamentos no material informativo fixado na porta de entrada do laboratório. 

Por questões de segurança o usuário não deverá trabalhar sozinho no 

laboratório, deverá estar acompanhado por outra pessoa com conhecimento técnico da 

atividade executada e autorização para permanecer no laboratório.  

Ao realizar atividades no laboratório fora do horário das componentes 

curriculares em que está matriculado, o usuário deverá preencher um livro de presença, 

localizado nas bancadas 2 e 3 próximas à porta, indicando data e horário de utilização, 

número de matrícula, nome do orientador e descrever sucintamente as atividades 

realizadas.  

O usuário deve ter conhecimento da análise a ser realizada, prevendo possíveis 

acidentes e reações indesejadas. Deve ter conhecimento do manuseio dos equipamentos 

a serem utilizados e dos primeiros socorros relativos aos reagentes previstos na prática. 

É de responsabilidade do usuário a correta segregação e o descarte adequado dos 

resíduos gerados durante sua análise.  



5 
Normas Gerais de Utilização do Laboratório de Química II – Sala 115/Unipampa – Campus Itaqui 

Os materiais deixados no laboratório devem ser identificados, com nome do 

responsável, identificação do material, data e horário do início e final das atividades, e se 

possível armazenado dentro de armário próprio para este fim (armário branco, portas 

45 e 46). 

 

5. PATRIMÔNIO DOS LABORATÓRIOS 

O patrimônio do laboratório de química II é composto pelos equipamentos, 

materiais de consumo, móveis e acessórios. Os equipamentos disponíveis no laboratório 

estão listados no ANEXO III.  

O empréstimo destes materiais é permitido somente quando autorizado por um 

responsável do laboratório e registrado em livro próprio (Registro de Empréstimo de 

Material). Equipamentos com número de patrimônio não devem ser removidos 

permanentemente sem prévia autorização da Secretaria Administrativa, através do 

Setor de Patrimônio. 

 

6. DESCARTE DE RESÍDUOS 

Os resíduos gerados no laboratório devem ser corretamente segregados pelo seu 

gerador, sendo de sua responsabilidade a correta disposição.  

Durante a execução da análise, o analista deverá utilizar-se de descartes 

individuais para cada tipo de resíduo que irá gerar, descartando-o logo em seguida nas 

bombonas devidamente identificadas.  

O descarte deve ser de acordo com o descrito no ANEXO IV desta norma. 

Caso o gerador tenha dúvida sobre o descarte, o resíduo deve ser mantido em 

recipiente e local seguros, devidamente identificado com o tipo de resíduo ou reagentes 

utilizados. 

 

7. REGRAS E NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO  

7.1. Higiene e condutas pessoais 

 Vestimenta obrigatória:  

 Jaleco de algodão, de manga comprida (sempre fechado); 

 Calça comprida; 

 Sapato fechado; 
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 Cabelos presos;  

 No laboratório:  

 O aluno deverá organizar previamente todo o seu material (bolsas, 

capacetes, livros, agasalhos, dentre outros) e acondiciona-los nos armários 

metálicos de cor cinza localizados na entrada do laboratório; 

 Retirar adornos como anéis, brincos, pulseiras e outros acessórios que 

possam se desprender do corpo ou prejudicar a execução da análise; 

 Ao entrar no laboratório em horários diferenciados das componentes 

curriculares em que está matriculado, o aluno deverá assinar o Livro de 

Registro de Presença (localizado nas bancadas 2 e 3), no qual deverá 

preencher sucintamente as atividades realizadas no laboratório, bem 

como data e horário de entrada e saída e o nome de seu professor 

orientador; 

 O usuário deverá lavar as mãos tantas vezes forem necessárias durante a 

execução das atividades, e ainda antes de sua saída do laboratório; 

 Manter a organização e limpeza durante todo o tempo em que permanecer 

no local. E deixar o ambiente limpo e organizado após o uso; 

 Não consumir nem manter alimentos ou bebidas dentro do laboratório; 

 Ser pontual; 

 Permanecer em silêncio para o bom andamento da atividade 

desenvolvida. Evitar conversas desnecessárias; 

 Evitar deslocamentos desnecessários no laboratório. Permanecer, sempre 

que possível em sua bancada de trabalho; 

 O aluno deverá informar ao responsável pela atividade se houver 

ferimentos ou se estiver acometido de qualquer outra enfermidade; 

 Não fumar; 

 Manter bom relacionamento pessoal com os colegas, professores e 

funcionários;  

 Colaborar nas tarefas e atividades sejam elas individuais ou em grupo. 
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7.2 Manutenção 

 A limpeza do laboratório (estrutura física – pisos, paredes, janelas) é realizada 

pela equipe de limpeza do campus; 

 A limpeza dos utensílios e vidrarias utilizados nas aulas práticas é realizada pelos 

alunos com supervisão e orientação dos docentes ao final da aula e revisada pelos 

laboratoristas; 

 A limpeza e manutenção dos utensílios e vidrarias utilizados em pesquisas e 

outras atividades são de responsabilidade dos usuários; 

 Os produtos e resíduos gerados durante a execução da prática devem ser 

devidamente acondicionados ou descartados. Em caso de dúvida consulte sempre 

o professor ou o laboratorista. As vidrarias depois de lavadas deverão ser 

colocadas em bacias identificadas para secagem. 

 Após o uso deixar os utensílios lavados/limpos sobre a bancada ou em estufa 

própria para a secagem. Após a secagem, estes devem ser guardados nos 

respectivos armários pelos laboratoristas ou usuários. 

 

Uso dos equipamentos e utensílios 

 É vetado o transporte de equipamentos e utensílios dos laboratórios sem a 

autorização dos responsáveis; a conservação dos mesmos é de fundamental 

importância para o estudo dos demais alunos; 

 Os usuários dos laboratórios deverão conferir todas as especificações sobre os 

equipamentos utilizados antes do uso (consultar o respectivo Manual de 

Instruções do fabricante e/ou Procedimento Operacional Padrão – POP);  

 Manter todos os equipamentos desligados da tomada de energia antes e após o 

uso. Excetuam-se as balanças e a geladeira que podem/devem permanecer 

energizadas; 

 A manutenção e higienização dos equipamentos deve ser realizada conforme 

descrito no respectivo Manual de Instruções do fabricante e/ou Procedimento 

Operacional Padrão – POP. 
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8. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS 

É muito importante que sejam conhecidos os procedimentos de segurança que 

devem ser usados quando ocorrem determinados acidentes. É fundamental conhecer a 

localização das pessoas e equipamentos necessários quando o acidente exigir assistência 

especializada. Números de telefones como os de ambulância, bombeiros, posto médico, 

hospital e médicos mais próximos, devem estar visíveis e facilmente acessíveis aos 

usuários. 

 

Hospital São Patrício: (55) 3433 2101 

Bombeiros: 193 

Samu:  192 

Centro de Informação Toxicológica no RS: 0800 721 3000 

 

As Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ’s devem 

estar em local visível, de fácil acesso e consulta (localizadas na estante de madeira das 

bancadas 2 e 3). Em caso de encaminhamento ao médico por acidente com produtos 

químicos, leve junto a FISPQ do produto correspondente.  

O Manual de Primeiros Socorros encontra-se na primeira página da pasta das 

FISPQ’s. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

As orientações e normas apresentadas neste documento são específicas para o 

acesso e desenvolvimento de atividades realizadas no laboratório de Química II, sala 115 

deste Campus.  

Situações que não estejam previstas neste regulamento serão definidas e 

regulamentadas pelo Conselho do Campus. 

 

Itaqui, 31 de Janeiro de 2014. 

Atualizado em agosto de 2017. 
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10.  ANEXOS  
Anexo I - Formulário para solicitação de materiais para aulas práticas. 
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Anexo II - Formulário de autorização para utilização dos laboratórios. 

 
Eu, ___________________________, Servidor Público Federal, matricula/SIAPE nº _________, AUTORIZO a(s) 
seguinte(s) pessoa(s) a acessar(em) a Sala de Laboratório________________, no período especificado no 
quadro abaixo, na qual me responsabilizo pelas orientações básicas de segurança e uso adequado dos 
equipamentos e reagentes dispostos no local, da necessidade de utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e, da obrigação de deixar o local limpo e organizado, cumprindo com todas as rotinas da 
Politica de Acesso aos Laboratórios do Campus Itaqui, quais sejam: 

 

Nome aluno* Matrícula E-mail Telefone Assinatura 

     

 

Laboratório:  Período:  

Título do trabalho/grupo de pesquisa: 

 

Descrição sucinta das atividades desenvolvidas no laboratório pelo(s) aluno(s): 

 

 

Relação equipamento(s) Necessita acompanhamento de TAE?*  

 (   ) sim    (  ) não 

  

  

Relação reagente(s) Necessita acompanhamento de TAE?* 

 (   ) sim    (  ) não 

  

* adicionar quantas linhas for necessário 
 

Observações:  

1º É vedada a movimentação de patrimônio das salas de laboratório, sem a prévia autorização da Secretaria Administrativa, através 

do Setor de Patrimônio. 

2º É vedada a utilização de laboratórios por pessoas sem vínculo com a Instituição, exceto quando acompanhadas de servidor ligado 

a Instituição UNIPAMPA, sendo que este último ficará responsável por todo e qualquer dano causado ao local, aos equipamentos e 

materiais. 

3º. Devem ser entregues duas cópias deste formulário assinado, uma na portaria e outra ao responsável pelo laboratório (Técnico ou 

professor responsável, este último no caso do laboratório não ter técnico). A assinatura do responsável do STIC é condicionada a foto 

e cadastro do aluno no sistema Xiru. 

4º. No caso de necessitar de acompanhamento, a utilização só será possível no horário normal de trabalho do técnico e mediante 
agendamento prévio. O acompanhamento não significa orientação dos alunos. 

            Orientador do  

                         

 

 

  

____________________________ 

Responsável pelo trabalho 

________________________________ 

Responsável pelo laboratório (quando houver) 

 

____________________________ 

Responsável STIC 
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Anexo III - Equipamentos disponíveis para uso no laboratório de Química II 

- Sala 115. 

EQUIPAMENTO MARCA/MODELO 

Agitador orbital Marconi/MA140 

Balança analítica Shimadzu/AY220 

Balança semi-analítica Marte/UX4200H 

Banho-maria Biopar/SD120 

Bloco digestor Solab/SL-25/40 

Bomba à vácuo Logen Scientifica/ 131B 

Bureta digital 0-30mL e 0-50 mL Biohit/Biotrate 

Câmara UV AmericanLab/AL204 

Capelas de exaustão Casa Labor 

Chapa de aquecimento Zezimaq/41x31 

Chapa de aquecimento Velp Scientific 

Condutivímetro de bancada BEL/W12D 

Condutivímetro de bancada MS Tecnopon/AC200 

Condutivímetro de bancada MS Tecnopon/mCA150 

Condutivímetro portátil Lutron/CD-4301 

Condutivímetro portátil MS Tecnopon/AC200P 

Deionizador Ideoxima 

Destilador Solab/SL-71/5 

Estufa de secagem Biopar/S150S 

Evaporador rotativo Fisatom/801 

Freezer Consul/CVU26 

Geladeira Consul/CRM45ABBNA41 

Medidor de oxigênio dissolvido HANNA INSTRUMENTS/HI98186 

Medidor de ponto de fusão MS TECNOPON/PFM-II 

Microondas Electrolux/MEF41 

Micropipeta 200 e 1000 µL (volume fixo) DIGIPET 

Mini Agitador magnético Biofoco/BF2MAGM 

pHmetro de bancada HOMIS/1317 

pHmetro portátil Logen Scientific/LS300P 

pHmetro portátil MS TECNOPON/mPA210p 

Polarímetro circular Polax 
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 Refratômetro Abbé de bancada NOVA/NOVA 2WA 

Termômetro tipo espeto com timer Equitherm/TM879 

Termômetro infravermelho Incoterm/ST-400 

Titulador automático Hanna Instruments/HI 901 

Titulador Karl Fischer Hanna Instruments/HI903 

Turbidímetro Poli Control/AP2000iR 

 

Anexo IV - Descarte de resíduos do laboratório 

1. Verificar a que classificação pertence o resíduo gerado nas informações alocadas 

próximas as bombonas ou lixeiras.   

2. Se pertencer a mais de uma classificação, considerar somente a de maior toxicidade. 

(Metais pesados geralmente são tóxicos e acumulativos).  

3. Antes de verter o resíduo, verificar se a bombona irá suportar todo o volume. Evite 

vazamentos. Se necessário, faça uso de um funil.  

4. Alguns resíduos orgânicos, como o clorofórmio, por exemplo, são incompatíveis com 

plásticos, ocasionando a deformação da bombona, por este motivo devem ser 

armazenados em bombonas de vidro.  

5. Papéis filtro ou cartuchos de extração utilizados com solventes e ácidos fortes que 

permanecerem úmidos após término da atividade devem ser dispostos em vidraria que o 

comporte, sem tampa e deixados em capela ligada até completa evaporação destes 

constituintes. Após a evaporação devem ser dispostos na lixeira de Material Sólido 

Contaminado. 

6. Materiais sólidos contaminados como luvas ou papéis utilizados na limpeza de material 

contaminado devem ser descartados na lixeira metálica identificada como Material 

Sólido Contaminado. 

7. Toda vidraria quebrada não deve ser descartada em lixo comum e sim na caixa 

devidamente identificada, não se devendo deixar partes de material fora da capacidade 

desta. 

8. Alguns compostos podem ser descartados no lixo comum, ou, se em soluções, na pia, 

contanto que não haja NENHUM componente tóxico em sua composição, o descarte deve 

ser feito sob orientação do responsável pela atividade. 
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O Laboratório de Química II dispõe das seguintes bombonas: 

 

Classificação Composição Toxicidade 

Resíduo Ácido Ácidos Inorgânicos que 

não contém metais 

pesados  

Resíduo Básico Bases Inorgânicas que não 

contém metais pesados 

 

Resíduos 

Orgânicos 

Compostos Carbônicos 

 

Resíduos 

Inorgânicos 

Metálicos 

Soluções que contém a 

presença de metais que 

não podem ser 

descartados na pia, exceto 

Hg 

 

Resíduos 

Orgânicos com 

Halogênios 

Compostos Carbônicos 

contendo F, Cl, Br, I 

 

Resíduo Sólido 

Contaminado 

Sólidos contaminados com 

químicos perigosos 

 

Perfurocortantes 

– vidros 

quebrados 

Vidro quebrado 

contaminado, apenas os 

utilizados em laboratório 
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Simbologia de Risco 

 

Pictograma Perigo 

 

EXPLOSIVO 

 

INFLAMÁVEL 

 

OXIDANTE 

 

TÓXICO/PERIGOSO 

 

CORROSIVO 

 

PERIGO 

 

IRRITANTE 

 

PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE 

 

 


