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NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO LAFTAMBIO – SALA 504 

 

1. INTRODUÇÃO  

Este documento objetiva apresentar as normas de utilização e regras de funcionamento, 

conservação, manutenção e segurança do Laboratório de avaliações farmacológicas e 

toxicológicas aplicadas às moléculas bioativas (LAFTAMBIO) localizado na sala 504 do prédio 

de laboratórios do campus Itaqui da UNIPAMPA.  

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

(discentes, docentes e técnico-administrativos, funcionários terceirizados) e pessoas que tenham 

a entrada e permanência autorizadas no local. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O laboratório LAFTAMBIO tem como objetivo atender as práticas de ensino, contribuir 

para a pesquisa científica (projetos de iniciação científica), dar suporte às atividades de extensão 

dos cursos de graduação do campus Itaqui e contribuir para a pesquisa científica em cursos de 

pós-graduação da UNIPAMPA. 

Este espaço destina-se aos trabalhos que envolvem avaliações farmacológicas e 

toxicológicas de moléculas bioativas, visando o desenvolvimento de novas alternativas 

terapêuticas para diversas doenças. O grupo também tem realizado esforços para formação e 

qualificação de recursos humanos em nível de iniciação científica e pós-graduação na área de 

bioquímica.  

 

3. COMPONENTES CURRICULARES ATENDIDOS 

Os componentes curriculares do curso de Agronomia que utilizam os referidos 

laboratórios são: 

Semestre Componente curricular  

5º Fitopatologia 

9º Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
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Os componentes curriculares do curso de graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos que utilizam o referido laboratório são: 

Semestre Componente curricular  

7º e 8º Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Os componentes curriculares do curso de graduação em Nutrição que utilizam os 

referidos laboratórios são: 

Semestre Componente curricular  

4º Nutrição experimental 

7º Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Os componentes curriculares do curso de Pós Graduação em Bioquímica que utilizam os 

referidos laboratórios são: 

Componente curricular  

Métodos Bioquímicos 

 

4. FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS 

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, pesquisa e extensão o 

docente responsável deve preencher o formulário para solicitação de materiais para aulas práticas 

(ANEXO I), disponível no site da Unipampa Itaqui (aba Laboratórios), e entregar ou enviar por 

e-mail ao responsável com antecedência mínima de 48 horas (2 dias úteis) da realização da 

atividade. Pode-se verificar o quadro de horários livres do laboratório na parte externa da porta de 

entrada, e o quadro de agendamento das atividades fixado na parte interna da porta de entrada do 

laboratório.  

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 

Somente é permitida a entrada e permanência no laboratório de pessoas previamente 

autorizadas pelos orientadores responsáveis. Para a realização de pesquisas ou atividades de 

extensão em que os discentes permaneçam sem a presença direta do orientador responsável, é 

necessário a autorização da permanência do(s) aluno(s) no laboratório através de entrega de 

formulário de autorização para utilização dos laboratórios (ANEXO II), disponível no site da 

Unipampa Itaqui (aba Laboratórios). Caso o orientador autorize a liberação de chaves aos 
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discentes, a ação deve estar indicada no formulário que, posteriormente, deve ser entregue em 

duas vias ao responsável pelo laboratório e ao analista de TI. A via do responsável permanece 

com o mesmo, e a via do analista de TI deve ser encaminhada pelo discente à portaria (sala 102).  

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. 

Por questões de segurança é recomendável que o usuário não trabalhe sozinho no 

laboratório, devendo estar acompanhado por docente, técnico ou trabalhar em dupla. Não é 

permitida a entrada e permanência de pessoas sem prévia autorização no laboratório. Em caso de 

necessidade de equipe para auxílio em atividades com período inferior a uma semana, o 

orientador deve informar o nome e número de matrícula da equipe ao laboratorista através e-mail 

ou entregando ao laboratorista o formulário de autorização para utilização dos laboratórios (não 

necessitando o cadastro no sistema XIRÚ). 

O usuário deve ter conhecimento da atividade 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 (consultar FISPQ, ficha de 

informações de segurança de produtos químicos). É de responsabilidade do usuário a correta 

segregação e o descarte adequado dos resíduos gerados durante a atividade. Em caso de dúvida, o 

usuário pode consultar o responsável para descarte ou utilização de equipamentos/materiais do 

laboratório, bem como POPs e manuais disponíveis. 

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. 

 

5. PATRIMONIO DOS LABORATÓRIOS 

O patrimônio do laboratório LAFTAMBIO é composto pelos equipamentos, materiais de 

consumo, móveis e acessórios nele localizados (ANEXO III). 

O empréstimo destes materiais é permitido somente quando autorizado pelos docentes 

responsáveis pelo laboratório. Equipamentos com número de patrimônio não devem ser 

removidos. 

Em ocasiões onde o usuário perceba a falta ou o desprendimento de placas de patrimônio, 

a ocasião deve ser informada à um professor responsável para devidas regularizações com o setor 

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

desta norma. Caso o gerador tenha dúvidas sobre o descarte, o resíduo deve ser mantido em 

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

utilizados e comunicado ao docente responsável pelo laboratório para correta segregação. 

Vidrarias e materiais perfurocortantes são armazenados em recipientes rígidos até a coleta 

(tipo DESCARPACK). Todo descarte de vidrarias quebradas deve ser comunicado ao 

responsável, que será registrado no Livro de ocorrências. 

 

7. REGRAS E NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 

1.1 Higiene e condutas pessoais 

Vestimenta obrigatória:  

 Jaleco de manga comprida (sempre fechado), material recomendado: algodão. 

 Calça comprida; 

 Sapato fechado e sem salto; 

 Cabelos presos; 

 

No laboratório:  

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

desprender do corpo ou prejudicar a execução da análise.  

 Manter a organização e limpeza durante todo o tempo em que permanecer no local. 

 Ao final das atividades, o espaço deve ser organizado conforme encontrado, retornando 

todos os equipamentos e materiais para o local de origem. 

 Não consumir alimentos ou bebidas dentro do laboratório.  

 Não fumar. 

 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. 
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 O aluno deverá informar ao professor se houver ferimentos ou se estiver acometido de 

qualquer outra enfermidade. 

 Manter bom relacionamento pessoal com os colegas e funcionários. 

 

7.2. Manutenção 

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

de limpeza do campus. 

 É recomendado que os discentes auxiliem na limpeza dos equipamentos e utensílios, 

sendo supervisionado pelos docentes e laboratorista e, após, revisado e armazenados pelos 

laboratoristas.  

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

TCC e outras atividades são de responsabilidade dos usuários.  

 Os resíduos gerados durante a execução da prática devem ser devidamente descartados. 

Em caso de dúvida consulte sempre o professor responsável. 

 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. 

 

7.3. Uso dos equipamentos e utensílios  

 É vetado o transporte de equipamentos e utensílios do laboratório 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 Procedimento Operacional 

Padrão – POP).  

 Manter todos os equipamentos desligados da rede elétrica antes e após o uso, exceto 

geladeiras, freezers, ou qualquer outro equipamento com indicação para não desligar. 

 A manutenção e higienização dos equipamentos deve ser realizada conforme Manual ou 

POP dos equipamentos. 

 

8. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS 

Em caso de acidente, comunique o responsável pela atividade e entre em contato com os 

órgãos de segurança do município. 

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

em local visível, de fácil acesso e consulta. Em caso de encaminhamento ao médico por acidente 
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com produtos químicos, leve junto a FISPQ do produto correspondente. O Manual de Primeiros 

Socorros dos reagentes encontra-se na primeira página da pasta das FISPQ’s. 

Números de telefones como os de ambulância, bombeiros e hospital mais próximos estão 

dispostos na porta de entrada do laboratório 

A UNIPAMPA possui Kit de primeiros socorros que se encontra na sala 102 (recepção).  

O manual de primeiros socorros encontra-se disponível no laboratório. 

O extintor de incêndio está localizado no corredor do prédio dos laboratórios, na frente da 

porta de entrada do LAFTAMBIO, sala 504. 

 

Telefones úteis: 

 

Hospital São Patrício: (55) 3433 2101 

Bombeiros: (55) 3433-1610 ou 193 

Samu: 192 

Centro de Informação Toxicológica no RS: 0800 721 3000 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

As orientações e normas apresentadas neste documento são específicas para o acesso 

e desenvolvimento de atividades realizadas no laboratório LAFTAMBIO, sala 504 deste 

Campus. Situações que não estejam previstas neste regulamento serão definidas e 

regulamentadas pelo Conselho do Campus. 

 

 

Itaqui, 19 de abril de 2018. 

 

Aprovado no Conselho do Campus Itaqui, dia 17 de maio de 2018, registrado em ata nº 172. 
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10. ANEXOS  

 

Anexo I - Formulário para solicitação de materiais para aulas práticas. 

 

 

 

 

FORMULÁRIO PARA USO DE LABORATÓRIO 

SALA:  

DATA E HORÁRIO DA AULA: 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

MATERIAL QUANTIDADE 

SOLICITADA 

QUANTIDADE 

ENTREGUE 

QUANTIDADE 

DEVOLVIDA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Entregar 2 dias úteis antes do horário de aula 

 

______________________________  ______________________________  

Assinatura docente     Assinatura laboratorista 
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Anexo II - Formulário de autorização para utilização dos laboratórios. 
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Anexo III: Equipamentos do laboratório LAFTAMBIO - Sala 504 disponíveis para uso 

EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO EM USO 

Agitador magnético com aquecimento diâmetro 14 cm, material resistente a corrosão; plataforma de aquecimento em alumínio 

maciço, com resistências blindadas embutidas e diâmetro de 13 cm; temperatura máxima na superfície da plataforma 360ºC; 

controle eletrônico de temperatura com referência entre pontos 1 a 10; motor de indução de baixo consumo; agita até 3 litros de 

líquidos com viscosidade próxima à da água; duplo ajuste de velocidade, para atender todas as necessidades de agitação, painel 

com botões de controle de velocidade, temperatura e lâmpadas piloto indicadoras de aquecimento e de agitação; atendendo a nova 

norma ABNT NBR 14136, 220 volts, 250 watts, dimensões externas 23 cm comprimento x 15 cm largura x 12,5 cm altura; com 04 

bastões magnéticos, manual de instruções em português, garantia mínima de 1 ano. 

39057 

Capela de exaustão de gases com porta de vidro, cap. 10m³/minuto – Casalabor 32179 

Destilador de Água 5lts 32180 

Máquina de fabricar gelo em escamas. Gabinete em aço inox com depósito. Produção de 250 a 320 kg de gelo/dia; Depósito de 

gelo construído em aço inoxidável com capacidade entre 70 a 100 kg de gelo; 
55357 

Estufa microprocessada com circulação forçada de ar, estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, dupla 

câmara interna, porta com fecho a direita e abertura para esquerda, vedação da porta com perfil de silicone, trinco de pressão para 

fechamento da porta, 2 a 4 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja, controlador eletrônico micro controlado de 

temperatura, indicação digital de temperatura programável, faixa de trabalho até 150 a 350 °C, homogeneidade de 2 a 3 °C, sistema 

de proteção através de termostato, sensor de temperatura tipo J, capacidade mínima de 630 litros e capacidade máxima de 650 

litros, tensão 220 V, garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, manual de instruções em português; marca: Solab , 

modelo: SL 102/630 

39056 

Armário com prateleiras móveis 250 x 120 x 50 cor branca  39467 

Armário  alto em MDF com 02 portas de abrir. Portas com chave. Com divisória interna vertical, dividindo a porta em vãos iguais. 

Puxadores ergonômicos em formato de arco.  
39184 

Armário  alto em MDF com 02 portas de abrir. Portas com chave. Com divisória interna vertical, dividindo a porta em vãos iguais. 

Puxadores ergonômicos em formato de arco.  
39185 

Armário  alto em MDF com 02 portas de abrir. Portas com chave. Com divisória interna vertical, dividindo a porta em vãos iguais. 

Puxadores ergonômicos em formato de arco.  
39186 

Armário  alto em MDF com 02 portas de abrir. Portas com chave. Com divisória interna vertical, dividindo a porta em vãos iguais. 

Puxadores ergonômicos em formato de arco.  
39187 

Banho Termostático. Marca Marconi. Mod. MA 156 26295 

Cadeira fixa SEM BRAÇO em tecido, estrutura Em tubo 20x20 parede reforçada, solda mig, pintura eletrostática a pó na cor preta. 19336 
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Assento e encosto em MDF de 15mm de espessura com espuma de 4 cm de espessura revestudo de tecido na cor cinza. 

Acabamentos dos topos e sapatas com ponteiras plásticas. 

Bomba de Vácuo Marca: Eximpump Modelo: PUMP37 25826 

Deionizador de Água Sol/H AAKER Marca: Union Modelo: Dau-50 25827 

Forno de microondas capacidade de 31 litros, tensão de 220V, cor branca. 
Marca: Electrolux    Modelo: MEF41                 

24117 

Estufa de secagem e esterilização MED 60x50x50 Modelo: 5 Marca: Medclave 26923 

Medidor de índice acidez, medidor de pH. Faixa de medição mínima de 0 a 14pH. Resolução mínima de 0,01. 
Marca: Gehaka           Modelo: PG 1800              

24629 

Medidor de índice acidez, medidor de pH. Faixa de medição mínima de 0 a 14pH. Resolução mínima de 0,01. 
Marca: Gehaka           Modelo: PG 1800              

24625 

Centrifugador de laboratório, 220 volts, 150 watts, capacidade 16 tubos de 15 ml. Velocidade máxima no mínimo 3500 rpm. 
Marca: Evlab          Modelo: 04D             

23479 

Centrifugador de laboratório, 220 volts, 150 watts, capacidade 16 tubos de 15 ml. Velocidade máxima no mínimo 3500 rpm. 
Marca: Evlab          Modelo: 04D             

23481 

Banho Maria com agitador recíproca Dubnoff; Faixa de temperatura: temperatura regulável de ambiente a 100°C; Bandeja: 

acompanha uma (1) bandeja com 12 garras em aço inox AISI 304 com capacidade para erlenmeyers de 250 mL ;modelo: 304-TPA 
54720 

Banqueta metálicas c/ assento estofado cor verde 25859 

Banqueta metálicas c/ assento estofado cor verde 25860 

Banqueta metálicas c/ assento estofado cor verde 25861 

Banqueta metálicas c/ assento estofado cor verde 25862 

Microscópio  Nikon Modelo: Eclipse 50   TR 287/2010 25069 

Nobreak 1.4 Kva Marca: SMS Tecnologia (incluído sob processo) alterar nº da plaqueta pois existe a mesma numeração no NTIC, 

Alegrete - RS )  
15340 

Phmetro digital de bancada microprocessado com suporte articulável. P. Number: LS300 28701 

Homogenizador/Triturador para tecido celulares, base de sustentação em aço carbono 1020 e pintura eletrostática em epóxi. 

Suporte em barra inox polido, pistilo em base inox e ponteira serrilhada em baixo relevo. Câmara de trituração termostática com 

capacidade para 10ml em vidro borossilicato transparente com bico para drenagem, Variador eletrônico de velocidade de 50 a 

3600rpm. Dimensões 300x400x720mm consumo 350W, alimentação 220V ou bivolt. 
Marca: Tecnal                 Modelo: TE – 099             

19718 
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Homogenizador/ Triturador para tecido celulares, base de sustentação em aço carbono 1020 e pintura eletrostática em epóxi. 

Suporte em barra inox polido, pistilo em base inox e ponteira serrilhada em baixo relevo. Câmara de trituração termostática com 

capacidade para 10ml em vidro borossilicato transparente com bico para drenagem, Variador eletrônico de velocidade de 50 a 

3600rpm. Dimensões 300x400x720mm consumo 350W, alimentação 220V ou bivolt ; Marca: Tecnal ; Modelo: TE – 099             

19719 

Armário em MDF com 02 portas e 02  gavetas; em MDF , cor: BRANCO 54823 

Armário em MDF com 02 portas e 02  gavetas; em MDF , cor: BRANCO 54862 

Armário em MDF com 02 portas e 02  gavetas; em MDF , cor: BRANCO 54878 

Armário em MDF com 02 portas e 02  gavetas; em MDF , cor: BRANCO 54888 

Armário em MDF com 02 portas e 02  gavetas; em MDF , cor: BRANCO 54889 

Bancada para laboratório 2000x1200x1000 mm 54753 

Monitor Samsung 17"   32651 

Computador, com as seguintes características: Processador: Intel Pentium 4 (2.80 GHz, 1MB L2 cache, 533 MHz); Disco Rígido: 

160 Gbytes SATA; Memória RAM: 512 Mbytes; Unidade DVD-ROM/CD-RW Combo; Windows XP Professional Edition 

Original em Português (acompanha CD  de reinstalação); Placa de Rede 10/100 Mbit/s; Mouse óptico, teclado ABNT2; Caixa de 

Som; Monitor FST 17", CRT; Resolução: 1280x1024 @65Hz; 3 anos de garantia on-site.                                                          

Marca: Itautec                       Modelo:                                            

7538 

ESPECTROFOTÔMETRO, marca Shimadzu , modelo: Uv-Vis  059890 

Estabilizador Marca: KVA 1500VA (incluído sob processo)  131132 

Mesa para computador em MDF, cor cinza, medindo 1,20x0,75x0,74m 8366 

Cadeira escolar, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta, solda mig, 

ponteiras em plástico resistente nos pés, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10mm, revestido em 

fórmica lisa brilhante na cor verde. 

6274 

Banho ultrassônico capacidade 2 até 3,5 litros com aquecimento 25 Khz; freqüência 60 Hz; Timer digital: 1 a 30 minutos; com 

controle de temperatura de 30 a 80°C; tanque aço inox; gabinete em aço inox; Tampa em estilo PET; Tensão 220 V ou Bivolt. 

Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. 

55445 

  

Freezer vertical, marca Cônsul , modelo: CVU26DBBNA10, com sistema de degelo frost free (dispensa descongelamento), 

capacidade mínima de 218 litros, voltagem 220 V, cor branca 
55557 

Freezer vertical, marca Cônsul , modelo: CVU26DBBNA10, com sistema de degelo frost free (dispensa descongelamento), 

capacidade mínima de 218 litros, voltagem 220 V, cor branca 
55562 



 

14 

Normas Gerais de Utilização do Laboratório Laftambio – Sala 504 / Unipampa – Campus Itaqui 

 

 

Centrífuga de bancada; Capacidade máxima: 4 x 100 ml; Velocidade ou Rotação máxima: 15.000 rpm; Operação: 200-240V; 

Freqüência: 50 Hz/ 60Hz; Consumo: 400 VA; 
55570 

Termômetros tipo espeto, com timer, variação de temperatura de -50 C a 300 C, marca Equitherm, referência TM879H 55600 

Termômetros tipo espeto, com timer, variação de temperatura de -50 C a 300 C, marca Equitherm, referência TM879H 55602 

Termômetros tipo espeto, com timer, variação de temperatura de -50 C a 300 C, marca Equitherm, referência TM879H 55604 

Termômetros tipo espeto, com timer, variação de temperatura de -50 C a 300 C, marca Equitherm, referência TM879H 55606 

Estereotáxico 2 torres para camundongo; Equipamento com rolamentos nos volantes de alumínio anodizado 55645 

Estereotáxico 2 torres para camundongo; Equipamento com rolamentos nos volantes de alumínio anodizado 55646 

Balança analítica, marca; Schimadzu  modelo AUW220D,  56030 

Balança analítica, marca;  Schimadzu modelo AUW220D,  56031 

Agitador de frascos com movimento orbital, marca :   modelo ORB001,  56078 

Agitador de tubos vortex 86635 

Agitador de tubos vortex 86636 

Agitador de tubos vortex 86637 

Lavadora de microplacas, marca: Thermoplate, modelo: TP-Washer 12-NM,  para uso em laboratório, tipo automática; aplicação 

em microplacas ; 96 poços 
86928 

Cadeiras giratórias, com braço;  em tecido na cor verde, marca Reiflex, espaldar alto, (poltrona Paris espaldar alto, com braço)  86980 

Condicionador de ar tipo split, marca Gree ; modelo: GTH36D1BI ;  capacidade: 36.000 btu ; N/S: 983180001605   87313 
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Anexo IV: Descarte de resíduos do laboratório 

 

1. Verificar a que classificação pertence o resíduo gerado. 

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. Papel filtro ou cartuchos de extração utilizados com solventes fortes, ou que contenham 

sólidos contaminantes, devem ser descartados juntamente na bombona de resíduos 

líquidos, ou armazenados individualmente em bombonas identificadas com etiquetas 

iguais as dos resíduos líquidos, identificando o material e toxicidade. 

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

contanto que não haja nenhum componente tóxico em sua composição. 

* Orgânicos: açúcares, amido, aminoácidos, sais de ocorrência natural, ácido cítrico e seus 

sais (Na, K, Mg, Ca, NH4), além de ácido lático e seus sais (Na, K, Mg, Ca, NH4). 

* Inorgânicos: Sulfatos, fosfatos, carbonatos de Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, NH4, óxidos de B, Mg, 

Ca, Sr, Al, Si, Ti, Mn, Fe,Co, Cu, Zn, cloretos de Na, K, Mg, fluoreto de Ca e boratos de 

Na, K, Mg e Ca. 

 

O Laboratório de Química dispõe das seguintes bombonas: 

 

 

 

Classificação Composição Toxicidade 

Resíduo Ácido 
Ácidos 

Inorgânicos 
    

 

Resíduo Básico 
Bases 

Inorgânicas 
    

 

Resíduo de 

Prata e Cromo 

Ag, Cr e seus 

sais 
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Simbologia de Risco 

 

Tóxico/perigoso 

 

Perigoso para o meio ambiente 

 

Irritante 

 

Corrosivo 

 


