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PORTARIA Nº 066, DE 04 DE JULHO DE 2016.   

 

  O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011, e considerando a Portaria nº 1.729,  de 

09.09.2014, de delegação de competências aos Diretores Gerais de designação e 

dispensa de função, 

   

RESOLVE: 

 

             I – Dispensar, à partir de 04 de julho de 2016, a servidora Marilu 

Lanzarin, ocupante do cargo de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

Matrícula SIAPE-2023139, pertencente ao quadro permanente deste Instituto, da função 

de confiança de Coordenação de Pesquisa e Inovação, deste IFMT, Campus Sorriso, 

código FG-01.  

 

  II – Designar a servidora Liandra Cristine Belló Grösz, ocupante do 

cargo de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE-

2870054, pertencente ao quadro permanente deste Instituto, para exercer a função de 

confiança de Coordenação de Pesquisa e Inovação, deste IFMT, Campus Sorriso, 

código FG-01.  

   

  III – Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 

  

IV – Certifiquem-se e cumpram-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 

Campus Sorriso 
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PORTARIA Nº 067, DE 04 DE JULHO DE 2016. 

 

  O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 25.11.2011, 

publicada no D.O.U. de 28.11.2011, 

 

  RESOLVE: 

   I – Constituir a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável 

do IFMT Campus Sorriso. 

  II – A comissão será composta pelos seguintes membros, sob a coordenação do 

primeiro: 

 Elisangela Maria da Silva 

 Arica Fernandes Sousa 

 Dácio Olibone 

 Joyce Maria Gonçalves  

 Juliana Borges Alexandre 

 Juliana Gervásio Nunes 

 Liandra Cristine Belló Grösz 

 Marcelo Gomes Alexandre 

 Monica da Silva 

 Rafael Ponciano Duarte 

 Ruthy Meyre Costa Fonceca 

 Sinovia Cecilia Rauber  

 Terezinha Ferreira de Almeida 

 Thiago de Souza Rizzi 

 

III – Será atribuída carga horária de 01 (uma) hora semanal no Plano de 

Trabalho Docente – PTD. 
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                         IV – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

  V – Cientifiquem-se e cumpram-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 

Campus Sorriso 
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PORTARIA Nº 068, DE 05 DE JULHO DE 2016. 

 

 O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011,  

 

  RESOLVE: 

 

  I – Excluir o servidor abaixo relacionado da Portaria IFMT – Campus 

Sorriso nº 032, de 01.04.16, que designou os fiscais do Credenciamento nº 01/2014 – 

Central/MP referente à adesão deste Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso ao Cartão de Pagamento do Governo 

Federal de aquisição de passagens aéreas via Compra Direta: 

 Josimar da Silva Pereira – Siape: 2212131 

 

            II – Incluir a servidora abaixo relacionada na Portaria IFMT – Campus 

Sorriso nº 032, de 01.04.16, que designou os fiscais do Credenciamento nº 01/2014 – 

Central/MP referente à adesão deste Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso ao Cartão de Pagamento do Governo 

Federal de aquisição de passagens aéreas via Compra : 

 Juliana Borges Alexandre – Siape: 1958832 

 

  III – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

  IV – Cientifiquem-se e cumpram-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 
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PORTARIA Nº 069, DE 06 DE JULHO DE 2016. 

 

 O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011,  

 

  RESOLVE: 

 

  I – Estabelecer o horário de funcionamento deste Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso: 

 

 De segunda a sexta-feira das 07h às 22h35min. 

 

  II – Estabelecer o horário de acesso e permanência deste Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso: 

 

 Acesso: de segunda a sexta-feira, a partir das 06h30min. 

 Permanência: de segunda a sexta-feira, até ás 23h. 

 

III – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

 

  IV – Cientifiquem-se e cumpram-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 
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PORTARIA Nº 070, DE 12 DE JULHO DE 2016.  

 

 O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO 

DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, 

de 25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011, e considerando a Portaria nº 1.729, 

de 09.09.2014 de delegação de competências aos Diretores Gerais de designação e 

dispensa de função, 

 

  RESOLVE: 

 

I – Dispensar a servidora abaixo relacionada, da função de Substituta 

Eventual, integrante da Estrutura Organizacional deste Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso, conforme segue: 

 

Substituta Eventual 
Matrícula 

SIAPE 
Função de Confiança Código 

LIANDRA CRISTINE BELLÓ 

GROSZ 
2870054 

COORDENAÇÃO 

PESQUISA E INOVAÇÃO 
FG-01 

 

II – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

 III – Cientifiquem-se e cumpram-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 

  



                   
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC – SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS SORRISO 
 

 

  
 
 BOLETIM DE SERVIÇO Nº 7 – JULHO DE 2016 

 12 

PORTARIA Nº 071, DE 12 DE JULHO DE 2016.  

 

 O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO 

DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, 

de 25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011,  

 

  RESOLVE: 

 

I – Alterar a composição da Comissão Própria de Avaliação Local do 

IFMT Campus Sorriso, constituída através da Portaria nº 029, de 31 de maio de 2016, 

excluindo a membro titular docente abaixo relacionada:  

 Etelvina Maria da Silva 

 

II – Designar como membro titular docente da Comissão Própria de 

Avaliação Local do IFMT Campus Sorriso a servidora abaixo relacionada: 

 Ruthy Meyre Costa Fonceca 

 

III – Designar como membro suplente docente da Comissão Própria 

de Avaliação Local do IFMT Campus Sorriso o servidor abaixo relacionado: 

 João Ricardo Vallim Pereira 

 

IV – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

 V – Cientifiquem-se e cumpram-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 
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PORTARIA Nº 072, DE 12 DE JUNHO DE 2016. 

 

 O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011,  

 

  RESOLVE: 

 

  I – Aprovar, na forma do Anexo, o Regimento de Utilização e Manual 

Biossegurança dos Laboratórios no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso. 

  II – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

    

  III – Cientifiquem-se e cumpram-se. 

  

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 

  



                   
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC – SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS SORRISO 
 

 

  
 
 BOLETIM DE SERVIÇO Nº 7 – JULHO DE 2016 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regimento de Utilização e Manual 

Biossegurança dos Laboratórios do 

IFMT - Campus Sorriso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos Responsáveis: 

 Arica Fernandes Sousa – Técnica em Química 

 Rafael Ponciano Duarte – Técnico em Alimentos e Laticínios 
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INTRODUÇÃO 

A Biossegurança constitui uma área de conhecimento relativamente nova, regulada em 

vários países por um conjunto de leis, procedimentos ou diretrizes específicas. No Brasil, a Lei 

da Biossegurança (Lei nº 8.974 de 1995) foi criada no âmbito do Ministério da Ciência e 

Tecnologia a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.  

Biossegurança é um conjunto de medidas necessárias para a manipulação adequada de 

agentes biológicos, químicos, genéticos e físicos, para prevenir a ocorrência de acidentes e, 

consequentemente, minimizar e controlar os riscos inerentes às atividades desenvolvidas, bem 

como para proteger a comunidade, o ambiente e os experimentos. Dessa forma, a biossegurança 

é empregada com relação à conduta e processos a serem adotados em ambientes como 

laboratórios químicos, biológicos, de análises clínicas, biotecnológicos e outros locais como 

indústrias, hemocentros, universidades, institutos federais e centros de pesquisa. 

Este documento foi elaborado com a intenção de fornecer um guia de normas a serem 

adotadas nos laboratórios didáticos do IFMT Campus Sorriso, as quais devem ser conhecidas e 

seguidas à risca em todas as atividades a serem desenvolvidas, que utilizem os equipamentos 

e/ou, o espaço físico dos laboratórios. 

1. RISCOS 

O trabalho laboratorial pode expor laboratoristas, pessoas em geral e até o meio 

ambiente a diferentes tipos de riscos. Um agente de risco pode ser qualquer componente de 

natureza física, química, biológica, ergonômica ou radioativa que comprometa a saúde do 

homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Os riscos de acidente abrange todo e qualquer fator que coloca o trabalhador em 

situação de perigo e afeta sua integridade, bem-estar físico e moral. O risco de acidente envolve 

máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjos físicos e 

armazenamentos inadequados. Pode ser classificado como risco primário, quando os materiais 

usados são a própria fonte de risco (Ex. manipular um frasco de éter, materiais perfuro 

cortantes, etc.), ou risco secundário, quando a não adoção de práticas de biossegurança 

laboratorial aumentam o risco de acidentes (Ex. frasco de éter colocado próximo a fonte de 

calor, material perfurocortantes descartado em lixos comuns e o não gerenciamento dos 

resíduos.  

Os riscos ergonômicos são os fatores que interferem nas características psico-

fisiológicas do trabalhador causando desconforto ou afetando sua saúde. Geralmente envolve o 

levantamento e transporte manual de peso, ritmo excessivo de trabalho, a monotonia e a 

repetitividade, responsabilidade excessiva, a postura inadequada de trabalho, assédio moral 

(efeito psicológico); lesões: calor localizado, choques, dores, dormência, formigamentos, 

fisgadas, inchaços, pele avermelhada, e perda de força muscular. 
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Os riscos físicos são proporcionados pelas diversas formas de energia a que possam 

estar expostos os trabalhadores. Geralmente envolvem equipamentos que produzem 

temperaturas muito altas ou baixas, as radiações, pressões anormais, vibrações, ruídos, umidade 

e campos elétricos.  

Os riscos químicos envolvem substâncias, compostos ou produtos químicos que, por 

meio de suas formas e pela natureza da atividade de exposição, possam ser absorvidas pelo 

organismo. Geralmente envolve substâncias tóxicas, explosivas e inflamáveis, substâncias 

corrosivas, substâncias irritantes e nocivas, substâncias oxidantes, líquidos voláteis e 

substâncias cancerígenas.  

Os riscos biológicos são decorrentes da exposição a produtos de origem vegetal ou 

animal e microrganismos, tais como vírus, leveduras, protozoários, metazoários, bactérias e 

fungos, veiculados através de amostras de sangue, urina, secreções, poeira, alimentos e 

instrumentos de laboratório. Os riscos biológicos envolvem patogenicidade, resistência a 

antibióticos; resistência a processos de esterilização e virulência. Também englobam os 

trabalhos com organismos geneticamente modificados.  

2. PROCEDIMENTOS DE BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS - 

MINIMIZAÇÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES. 

A prevenção de acidentes laboratoriais se dá principalmente através da elaboração de 

um conjunto de normas que definem as condições básicas de segurança, levando-se em 

consideração os riscos presentes no ambiente. As normas que regulam os procedimentos de 

segurança a serem adotados em um determinado laboratório são genericamente conhecidas 

como normas de “Boas Práticas Laboratoriais” - BPL.  

As BPL constituem um conjunto de normas elaborado para abordar várias etapas de um 

serviço de laboratório, que abrange desde a estrutura organizacional, equipamentos com todo o 

seu histórico de utilização e manutenção, reagentes e soluções, equipe técnico-científica 

(capacitação, especialização, treinamento, entre outras).  

Para que um laboratório garanta um cumprimento das normas é imprescindível a adoção 

e prática de procedimentos de vestimenta, comportamento, manuseio, atividade e planos 

definidos. 

2.1 ACESSO AO LABORATÓRIO 

Para o acesso aos laboratórios de análises que estão em atividade, tem-se 

obrigatoriamente que estar: 

I – Calça longa (não sendo permitida saia longa); 

II – Vestido de jaleco fechado, preferencialmente longo e de manga longa, com 

elástico nos punhos, e de tecido de algodão (uma vez que, outros tipos de tecidos sintéticos 
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podem provocar acidentes em caso de derramamento de produtos químicos como, por exemplo, 

derretimento do tecido na pele); 

III – Sapatos fechados (que cubra completamente o pé, protegendo-o); 

IV – Os cabelos longos devem estar sempre presos; 

V – Não é recomendado o uso de adornos como anéis, brincos e colares longos, 

pulseiras, entre outros. Estes objetos podem agarrar em vidrarias contendo reagentes e produtos 

químicos causando acidentes;  

VI – Lentes de contato é recomendado que NÃO as use em ambiente laboratorial. 

A estrutura organizacional, a natureza e estado das instalações dos locais e de serviços 

devem favorecer a segurança estando disposta de forma facilitada para o desenvolvimento da 

atividade e da necessidade.  

2.2 ESTRUTURA 

I – Primordialmente, possuir chuveiro de emergência e lava olhos e que estes estejam 

funcionando e que estejam sempre desobstruídos (que o acesso ao local seja desimpedido ou 

desobstruído por mesas, cadeiras, armários e/ou qualquer objeto);  

II – Todo laboratório deve possuir capelas de exaustão (são coifas motorizadas para a 

retirada do ar do local e lançadas para área externa). Geralmente em laboratórios de química 

usa-se capela de exaustão de gases e laboratório de biologia usa-se a capela de fluxo laminar; 

III – Os laboratórios devem possuir bancadas, geralmente construídas de material 

resistente a produtos químicos e choques mecânicos (de concreto e acabamento em cerâmica 

ou tampo de granito) e de fácil higienização (sem rugosidade ou fissuras). 

IV – Os laboratórios devem disponibilizar nas bancadas, rede elétrica, rede de gás e 

rede de água (que não para incêndio), devidamente identificadas por cores: 
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Tabela retirada do site: 

http://academiaplatonica.com.br/2012/gestao/nr-26-sinalizacao-de-seguranca-revisao-2011/  

V – Os armários devem ser devidamente identificados com o tipo de material que é 

guardado nele (erlenmeyer, béquer, balão volumétrico entre outros); 

VI – Deve haver um armário identificado e específico para guardar, em pequenas 

quantidades, reagentes e produtos químicos, juntamente com a identificação de produto químico 

deve ser afixada a placa de simbologia do risco do material; 

VII – O grande estoque de produtos químicos deve ser armazenado em almoxarifado 

central e específico, sempre chaveado e sob ventilação constante, distante da movimentação de 

pessoas (o grande estoque de produtos químicos não deve ser armazenado dentro do 

laboratório);  
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VIII – Os armários e a facilidade de movimentação dentro do laboratório deve favorecer 

o acesso rápido. Para tanto, as portas de laboratório devem ser todas basculantes; 

IX – O laboratório deve contemplar pelo menos duas principais áreas: uma área quente 

que é reservada para equipamentos que aqueçam (estufas, muflas, banhos térmico, chapa de 

aquecimento, entre outros), uma área para balanças e pesagens (esta deve ser livre de vibrações 

e corrente de ar); 

X – O laboratório deve ter placas fluorescentes e luz de indicação de saída de 

emergência. 

2.3 FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

Para o bom e correto funcionamento do laboratório, fazem-se necessários alguns 

comportamentos e atitudes para se evitar acidentes. Enumeramos o que deve-se e o que não 

deve-se fazer em ambientes laboratoriais de análise: 

I – Usar corretamente a vestimenta descrita acima; 

II – É expressamente proibido fumar em laboratório; 

III – Todo e qualquer trabalho em laboratório exige ATENÇÃO e CUIDADO; NÃO É 

PERMITIDO EM HIPÓTESE ALGUMA, BRINCADEIRA EM LABORATÓRIO; 

IV – Não converse desnecessariamente ou distraia seus colegas. Evite muita 

movimentação dentro do laboratório exceto em casos especiais ou de acidente; 

V – Não cheirar e nem provar nenhum produto químico; 

VI – Não, nunca, jamais pipetar produto químico ou solução com a boca; 

VII – Não colocar nenhum alimento na bancada, geladeira ou mesa de laboratório de 

química, como também não comer dentro de laboratório de química e, portanto, não usar 

nenhum material e vidraria de laboratório como sendo utensilio doméstico (usar microondas, 

béquer com função de copo, geladeira, estufa, como se fossem equipamentos de casa) por 

decorrência do alto índice de contaminação; 

VIII – Não levar as mãos nas bocas, olhos e cabelos ao manusear produtos químicos; 

IX – Não usar produtos que não esteja devidamente rotulado e identificado, portanto, 

sempre que for verter um pouco de produto químico em outra vidraria, primeiramente 

identifique na vidraria o material que está sendo colocado; 

X - Sempre que for trabalhar com produtos químicos de característica inflamáveis 

(volátil e combustível), NUNCA trabalhe com aquecimento via chama. Sempre trabalhe com 
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aquecimento via resistência (mantas e chapas aquecedoras) e sempre o manuseie na capela para 

que os gases e vapores sejam sugados pelo exaustor; 

XI – Produtos químicos como os tóxicos e/ou voláteis, devem ser manipulados na 

capela e em casos especiais, usar máscara de proteção adequada e o EPI’s indicados; 

XII – Não aquecer reagentes e/ou soluções em sistemas fechados e pressurizados; 

XIII – Nunca esteja ou fique sozinho em laboratório; 

XIV – Sempre antes de trabalhar com um produto químico ou uma análise, veja as 

especificações do produto no rótulo e discuta, converse com o professor ou supervisor a respeito 

do experimento e da análise a ser feita, leia atentamente o roteiro e deixe separados a vidraria e 

equipamentos a serem usados; 

XV – Ao sair de qualquer laboratório sempre lave as mãos e os antebraços. 

Refrigeradores de laboratórios são para armazenar produtos de laboratório e 

experimentos. Não utilize este para outro fim que não analítico ou de experimento. 

O Diagrama de Hommel, também conhecido como Diamante do Perigo ou Diamante 

de Risco é uma simbologia empregada pela Associação Nacional para Proteção contra 

Incêndios dos Estados Unidos da América. Nela, são utilizados quadrados que expressam tipos 

de risco em graus que variam de 0 a 4, cada um especificado por uma cor (vermelho, azul, 

amarelo e branco) e que representam, respectivamente inflamabilidade, riscos à saúde, 

reatividade e riscos específicos. 

 

Diagrama de Hommel. Retirado do site: 

https://blogacidentezero.wordpress.com/2014/09/03/diamante-de-hommel-ou-diamante-do-perigo/; 

http://www.qca.ibilce.unesp.br/prevencao/diamante.html; 

 

VERMELHO – INFLAMABILIDADE, onde os riscos são os seguintes: 

4 – gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos; 

https://blogacidentezero.wordpress.com/2014/09/03/diamante-de-hommel-ou-diamante-do-perigo/
https://www.qca.ibilce.unesp.br/prevencao/diamante.html
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3 – produtos que entram em ignição a temperatura ambiente; 

2 – produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente; 

1 – produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição; 

0 – produtos que não queimam. 

 

AZUL – PERIGO PARA A SAÚDE, onde os riscos são os seguintes: 

4 – produto letal; 

3 – produto severamente perigoso; 

2 – produto moderadamente perigoso; 

1 – produto levemente perigoso; 

0 – produto não perigoso ou de risco mínimo. 

 

AMARELO – REATIVIDADE, onde os riscos são os seguintes: 

4 – capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente; 

3 – capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de 

energia severa; 

2 – reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões 

elevadas; 

1 – normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido; 

0 – normalmente estável. 

 

BRANCO – RISCOS ESPECÍFICOS, onde os riscos são os seguintes: 

OXY – oxidante forte; 

ACID – ácido forte; 

ALK – alcalino forte; 

W – evite o uso de água;  
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– radioativo.

Na rotulagem de produtos químicos, o Diamante de Perigo ou Diamante de Risco, 

quando usada, é de grande utilidade. Permite num simples relance, que se tenha a ideia sobre o 

risco representado pela substância ali contida. 

Conheça as placas de sinalização e identificação das características dos produtos 

químicos. Essa identificação deve vir impressa no rótulo do produto e deve estar identificando 

no local onde se armazena estes tipos de produto e/ou quando se transporta esse tipo de produto. 

É importante se familiarizar com essas identificações. 

 

 

Imagem retirada do site: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABE2oAG/seguranca-medicina-trabalho?part=10  

As placas de identificação do produto no transporte também serão encontradas 

identificadas dessa forma: 

https://blogacidentezero.files.wordpress.com/2014/09/20100614173827_5078b5e84fb4448480a2170ab80f131e.jpg
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Imagem retirada do site: http://servoslog.com.br/blog/a-sinalizacao-dos-veiculos-enquanto-transportam-cargas-perigosas/ 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO E AGENDAMENTO 

O setor do laboratório é para uso comum a todos os professores e alunos. Os objetos, 

equipamentos e móveis guardados dentro deste ambiente são patrimônios do Instituto Federal e 

fica sob a responsabilidade do técnico de laboratório. Para melhor distribuição e uso deste 

ambiente para trabalho, deverá haver um planejamento organizacional do professor com o 

técnico responsável pelo laboratório.   

I – O Professor deverá comunicar ao responsável pelo laboratório o interesse em 

reserva com uma semana de antecedência como também apresentar: o material/roteiro a 

ser desenvolvida na aula, a quantidade de grupos a serem trabalhados e a quantidade de análise 

(uma análise apenas para toda turma observar ou uma, ou duas, ou três análises por grupo).  

II – O agendamento de aula deverá ser feita: via e-mail ou por memorando e 

apenas com a entrega do roteiro de aula;  

III – A prioridade de utilização dos laboratórios é 1º ensino, 2º pesquisa e 3º extensão, 

experimentos de trabalhos (apenas com autorização assinada pelo professor orientador ou o 

próprio acompanhando o aluno no experimento); 

IV – O aluno que tiver interesse em usar o laboratório para um experimento de projeto 

deverá solicitar no laboratório de interesse o Requerimento para Utilização do Laboratório, e 

preenche-lo com o dia e horário de interesse e a frequência de utilização. O mesmo deverá ser 
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preenchido constando assinatura do professor orientador ou na ausência, o coordenador de curso 

autorizará. O agendamento obedecerá a prioridade acima citada. 

V – A chave do laboratório (bem como todo o patrimônio disposto dentro dele) é de 

responsabilidade do técnico e fica sob sua responsabilidade. O acesso ao laboratório 

(esporadicamente fora do horário e dos dias letivos) só será permitido com a presença do 

técnico, que deverá ser solicitada via Memorando ou por e-mail com o prazo (acima citado) de 

antecedência.  

A CHAVE DO LABORATÓRIO NÃO SERÁ REPASSADA A PROFESSORES 

OU TERCEIROS SEM A PRESENÇA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL SOB 

NENHUMA HIPÓTESE.  

VI – Os materiais de uso pessoal deverão ser trazidos pelo aluno ou quando possível, 

fornecidos pelo professor (exemplo: jalecos, vestimenta específica para o procedimento); 

VII – Todo e qualquer material e/ou equipamento que for necessário retirar do 

laboratório, deverá ser anotado e assinado pelo responsável (especificamente o docente) o termo 

de retirada. Caso seja algum reagente ou produto químico para apresentações de experimentos, 

o docente deverá assinar a responsabilidade da saída do produto químico. 

2.5 PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

São procedimentos em laboratório que devem ser respeitados e cumpridos para se evitar 

acidentes, no momento da análise e/ou preparo analítico: 

I – As bancadas devem conter apenas um papel ou caderno de anotação, calculadora e 

lápis/caneta. Objetos desnecessários não devem estar em laboratório tão pouco em bancadas de 

análise; 

II - Nunca cheirar e/ou provar algum ou qualquer produto químico. Existe um 

procedimento correto para se perceber o cheiro. Para cheirá-los há uma técnica que é deslocar, 

com as mãos, a massa de ar próximo à boca do frasco de reagente em direção às narinas. 

Utilizar este procedimento somente quando for instruído para fazê-lo. 

III – Nunca, jamais usar a boca para puxar, pipetar solução ou reagente; 

IV – Nunca levar alimentos para dentro laboratório de química; 

V – Sempre identificar (rotular) nas vidrarias o produto químico que está contido, até 

quando for retirar uma porção menor de uma solução e transferir para um béquer. Nunca usar 

um produto químico que não tenha identificação/rótulo. Em caso duvidoso ou que não tenha 

rótulo, NÃO use; 

VI – Sempre que estiver trabalhando com produtos inflamáveis, NUNCA trabalhe com 

chama (use chapas e mantas aquecedoras); 
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VII – Nunca aqueça reagentes em um sistema fechado e pressurizado; 

VIII – Nunca fique sozinho em um laboratório. Por questão de segurança, sempre que 

estiver manuseando, trabalhando com qualquer produto, esteja sempre acompanhado; 

IX – Sempre que o laboratório estiver com três ou mais pessoas, deixe a porta de saída 

de emergência completamente livre e destravada;  

X – Conheça a localização (portas de saída e chuveiro de emergência, extintores e lava 

olhos) como também o uso correto dos equipamentos de segurança disponíveis. Utilizar 

corretamente os EPI’s e EPC’s (Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva) disponíveis 

no laboratório; 

XI – Os objetos e EPI’s de uso do laboratório são exclusivos para uso em laboratório, 

não sendo permitida saída com esses objetos e EPI’s. Estando com qualquer material de uso 

interno de laboratório procure tocar apenas em objetos que também sejam do laboratório (não 

tocar em celular, abrir bolsa ou mochila usando luvas, sair e passear pelos corredores usando o 

jaleco, entre outros). Materiais de laboratório são contaminados, ao sair do local (laboratório) 

você pode estar contaminando outros locais com materiais tóxicos, patogênicos, nocivo, 

bacteriológico e até infeccioso; 

 XII – Ler com atenção o procedimento e roteiro de aula. E sane toda e qualquer dúvida 

com o professor; 

XIII – Sempre que for utilizar um reagente ou produto químico, veja as instruções do 

produto no rótulo. Se a reação ou o produto químico envolva a utilização ou formação de gases, 

vapores ou poeiras manipulem em capela de exaustão e com os EPI’s apropriados. Ao término 

do uso do reagente certifique-se de que todos os frascos de reagentes estão devidamente 

fechados; 

XIV – Ao preparar uma solução, respeite o tipo do frasco do produto de origem (frasco 

plástico ou de vidro, e frasco opaco ou translúcido) e armazene a solução em frasco de material 

similar; 

XV – Ao pegar um frasco de produto químico, tome o cuidado de segurar com uma mão 

no gargalo e a outra apoiando ao fundo do frasco. Nunca pegue um frasco com apenas uma 

mão; 

XVI - Ao aquecer um tubo de ensaio, nunca volte a boca deste para si ou para outra 

pessoa próxima; 

XVII – Sempre que manusear um bico de Bunsen, desligue-o assim que encerrar. Nunca 

deixe ligado. Sempre desligue também o registro geral do gás; 

XVIII – Verificar a voltagem dos equipamentos sempre antes de liga-los; 
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XIX – Manusear objetos quentes (de estufas e muflas) sempre com pinças e luvas 

térmicas; 

XX – Ter cuidado ao abrir frasco de regente quando a tampa ou rolha estiver presa. 

Sempre que for transferir o reagente/produto químico para outro recipiente, faça a transferência 

de forma lenta, nunca entorna-lo de uma só vez e sempre com o recipiente receptor inclinado de 

forma que o material escorra pela parede do recipiente receptor. Tome o cuidado de sempre 

limpar qualquer produto escorrido pela parede externa dos recipientes; 

XXI – Em caso de transferência de um produto no outro, tome sempre o cuidado de 

adicionar o soluto no solvente. Em especial, quando é preparo de solução ácida, coloque sempre 

o ácido na água e nunca a água no ácido; 

XXII – Nunca esfregar as mãos nos olhos, bocas e cabelos; 

XXIII – Evite derramar produtos químicos ou reagentes. Caso ocorra um derrame, 

comunique o professor ou responsável pelo local informando o tipo de produto derramado; 

XXIV - Os materiais de vidro devem ser utilizados com cuidado quando sofrem 

resfriamento ou aquecimento (alterações de temperatura), pois se rompem com facilidade. Use 

sempre pinças para manuseá-los e nunca dê um choque térmico na vidraria/porcelana. Alguns 

materiais e vidrarias não podem ser aquecidos; 

XXV – Fique atento às operações onde for necessário realizar aquecimento, pressão e 

vácuo. Nunca abandone o sistema; 

XXVI – Não se devem acumular materiais sobre bancadas e pias. Todo material que 

não estiver em uso deve ser limpo e guardado em lugar apropriado; 

XXVII – Todo e qualquer acidente deve ser comunicado, imediatamente, ao 

responsável pelo setor e a direção do Instituto para discussão das medidas a serem adotadas. Por 

razões de segurança, deve-se evitar trabalhar sozinho no laboratório, porém, só é permitida a 

permanência dos alunos que estiverem autorizados e desempenhando a atividade de laboratório; 

 XXVIII – Caso necessite deixar algum experimento em descanso, repouso ou mesmo 

para término em outro dia, deixar um papel afixado próximo ao material informando o nome do 

aluno, do professor e as datas (início e término do experimento); 

XXIX – O descarte de materiais deve ser realizado de forma correta e em recipientes 

específicos de: vidros quebrados, resíduos químicos, resíduos biológicos, resíduos comum 

(papel toalha, copo plástico, plástico bolha e resíduos orgânicos). Nunca descartar vidrarias 

quebradas e resíduos biológicos em recipientes de resíduos comuns; 

XXX – Quando o laboratório estiver vazio deve permanecer trancado. Isto se aplica não 

somente ao período noturno, quando não há mais aulas, mas também durante o dia, quando não 

houver o técnico responsável ou substituto; 
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XXXI – Alunos que forem utilizar equipamentos em laboratório, só poderão usar com a 

presença do professor, ou sua autorização ou técnico responsável. A retirada de qualquer 

equipamento patrimonial só é permitida por docentes e assinando o termo de retirada; 

XXXII – Antes de iniciar a lavagem de qualquer vidraria, abra bem a torneira e deixe 

sair água em abundância. Após descartar o excesso do produto (conforme item XXIX), passe 

várias vezes (sendo no mínimo 3 vezes) água no recipiente e descarte, sempre com registro de 

água aberto. Só depois coloque o sabão e esfregue com buxa; 

XXXIII – Sempre ao término das lavagens e limpeza das vidrarias e bancadas, passar 

água destilada. No caso de vidrarias usadas para meio de cultura, deve ser separadas para 

esterilização em autoclave pelo técnico responsável. Quando o laboratório manipular 

microrganismos, a bancada deve ser higienizada com álcool 70%; 

XXXIV - Sempre antes de sair do laboratório, remova os itens que são de laboratório 

(luvas, jalecos, toucas, máscaras), LAVE BEM AS MÃOS E ANTEBRAÇOS com bastante 

água e detergente neutro antes de qualquer operação, e também, ao seu término, principalmente 

se algum produto químico entrar em contato com a pele. Em caso de uma aula de microbiologia, 

se necessário use álcool 70% para higienização inicial e final ao experimento; 

XXXV – A limpeza do laboratório é realizada pelo responsável técnico e por equipe 

terceirizada, sendo que a equipe terceirizada só fará a limpeza do chão do laboratório e quando 

necessário, será orientada para qualquer procedimento esporádico de limpeza. 

3. PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA A MINIMIZAÇÃO 

DE RISCOS LABORATORIAIS  

3.1 EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO  

Estufas, bicos de gás, chapas elétricas e lâmpadas devem ser utilizadas distante de 

substâncias voláteis ou inflamáveis.  

Utilizar sempre luvas térmicas e/ou pinças adequadas ao aquecer materiais em estufa 

e/ou mufla.  

3.2 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS  

Verifique a integridade das tomadas e plugs. Não utilize caso não estejam em perfeitas 

condições, com o fio terra ligado e perfeita adequação de voltagem.  

Não utilize equipamentos elétricos em superfícies úmidas, com o chão molhado ou 

próximo a substâncias voláteis ou inflamáveis.  

Desligue o equipamento assim que terminar de utilizá-lo.  

Sempre que for montar circuitos elétricos, só faça na presença de um professor 

responsável.  
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3.3 EQUIPAMENTOS COM ENGRENAGENS  

Ao operar motores e máquinas com engrenagens, os cabelos devem estar presos (se 

longos), assim como peças de roupa (mangas compridas).  

3.4 EQUIPAMENTOS PERFURANTES  

Proteja as mãos com luvas adequadas, e nunca volte ou apoie o instrumento contra o 

corpo. Se possível, fixe-o em uma superfície firme.  

3.5 INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS RISCOS BIOLÓGICOS  

Conceitos relacionados à remoção e/ou destruição de microrganismos estão 

relacionados na tabela a seguir:  

Limpeza  
Remoção de materiais indesejáveis, geralmente com detergente e sob ação 

mecânica.  

Desinfecção  
Destruição de microrganismos por processos físicos ou químicos, sem 

necessariamente destruir os esporos.  

Esterilização  
Complementa a desinfecção por destruição dos esporos, por processos 

físicos ou químicos.  

 

Descontaminação  

  

Processo final de remoção de qualquer organismo patogênico, tornando o 

material seguro à manipulação.  

Antissepsia  
É feita através de agentes antimicrobianos em tecidos para eliminação de 

microrganismos.  

3.5.1 Produtos químicos para desinfecção e esterilização:  

a) Alcoóis  

Interferem no metabolismo dos microrganismos, inibindo a divisão celular. O mais 

usado é o etanol a 70% em massa, sendo indicado para desinfecção de aparelhos, instrumentos, 

bancada e mãos. No entanto, é um produto volátil, inflamável e tóxico. Sua ação é intensificada 

e prolongada pela adição de iodo, de 0,5% a 1%.  

b) Formol  

O formaldeído ou formol atua sobre bactérias e seus esporos, vírus e fungos, destruindo 

suas estruturas. Sua atividade é baixa, no entanto não é inibida por detergentes ou material 

orgânico. O uso constante deve ser evitado por ser tóxico, carcinogênico e irritante das vias 
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respiratórias. É encontrado em produtos comerciais, em concentrações entre 4% e 10% em 

massa, em água ou álcool.  

c) Cloro  

O cloro ativo é produzido por compostos como os hipocloritos (águas sanitárias ou 

cândidas). São letais para vírus, bactérias, fungos e até príons. Sua atividade é maior em pH 

ácido, no entanto deve ser guardado em soluções concentradas de pH elevado. Acredita-se que o 

cloro se combina com os tecidos orgânicos formando compostos tóxicos para os 

microrganismos. Os hipocloritos são corrosivos, tóxicos e irritantes das mucosas. Recomenda-se 

para materiais contaminados com matéria orgânica, em soluções diluídas, por 10 minutos.  

d) Iodo  

Utiliza-se em soluções a 1% em álcool para antissepsia. Tem ação rápida, podendo ser 

utilizado sobre ferimentos, ampolas, pinça, etc. Interfere na produção de proteínas pela célula, 

mas são inativados pela presença de proteínas e detergentes.  

3.6 INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS RISCOS QUÍMICOS  

Acidentes com substâncias químicas em laboratório são muito comuns. Dessa forma, é 

preciso seguir as normas de laboratório, usar os EPIs adequados, tomar todas as precauções para 

transportar, manusear, estocar e preparar reagentes. Uma boa prática é utilizar os reagentes 

sempre em máxima diluição, o que ajuda inclusive a economizar material e preservar o Meio 

Ambiente.  

Mesmo uma substância aparentemente inofensiva pode oferecer risco, de acordo com a 

situação. Conforme o tipo de risco, as substâncias químicas dever estar devidamente 

identificadas segundo a classificação:  

Contaminantes do ar  

Poeiras, fumaças, neblinas, aerossóis, gases asfixiantes, gases irritantes e vapores. 

Deve-se evitar experiências que envolvam a produção desses gases, mas caso não seja possível, 

devem ser realizadas em capelas com exaustão, com anteparos de vidro ou acrílico, e em alguns 

casos, com máscaras e filtros adequados.  

Substâncias tóxicas  

São aquelas que podem causar sérios problemas orgânicos por inalação, ingestão ou 

absorção pela pele. Há uma infinidade de substâncias tóxicas, algumas bem comuns, como os 

solventes orgânicos. Basicamente, deve-se evitar o contato com o corpo.  

Deve-se evitar a utilização substâncias classificadas como altamente tóxicas.  
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Substâncias irritantes  

Causam desconforto, geralmente quando inaladas ou no contato com a pele. Algumas 

substâncias, especialmente em altas concentrações, chegam a ser tóxicas. Deve-se evitar o 

contato direto com o corpo.  

Substâncias oxidantes  

Substâncias extremamente reativas como bromatos, cloratos, percloratos, cromatos, 

dicromatos, nitratos, permanganatos e peróxidos, podem causar incêndio ou explosão quando 

em contato com substâncias inflamáveis ou explosivas. Evitar o contato com o corpo, 

combustíveis, metais ou materiais orgânicos.  

Substâncias corrosivas  

Como as substâncias oxidantes, causam destruição de tecidos vivos e outros materiais 

por contato. Muitas delas têm efeito cancerígeno. Evitar o contato com o corpo e as roupas, pois 

causam queimaduras graves.  

Substâncias voláteis  

Manipular com cuidado, sempre próximo a exaustores ou em capelas, evitando a 

inalação. Cuidado ao abrir seus frascos, pois podem gerar pressão em seu interior.  

Substâncias inflamáveis e combustíveis  

Manipular longe de chama, aquecimento, equipamentos elétricos e substâncias 

oxidantes. Cuidados especiais devem ser tomados ao manipular metais e outros sólidos 

pulverizados. O armazenamento e manipulação devem ser feitos em local ventilado.  

Substâncias explosivas  

Embora nenhuma de nossas experiências envolva tais substâncias, muitas vezes elas 

podem ser formadas durante as reações. Deve-se evitar choques mecânicos e proximidade com 

fogo, aquecimento ou faíscas, contato com metais, substâncias corrosivas ou oxidantes. O 

armazenamento e manipulação devem ser feitos em local ventilado.  

Substâncias pirofóricos  

São produtos que reagem violentamente com o oxigênio do ar ou umidade, gerando 

calor, gases inflamáveis e fogo. Em caso de incêndio, jamais utilize água ou espuma na 

extinção.  
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3.6.1 Armazenamento e descarte  

Deve-se manter um inventário atualizado dos produtos químicos estocados 

(almoxarifado). Sempre verifique o prazo de validade. Nunca guarde produtos não identificados.  

Alunos (estagiários, pós-graduandos, outros) devem consultar o técnico responsável 

pelo laboratório para obter informações sobre a estocagem de reagentes e soluções.  

O local deve ser amplo, ventilado, com exaustão, duas portas de saídas, instalações 

elétricas a prova de explosões e com prateleiras seguras.  

Evite armazenar reagentes em lugares altos e de difícil acesso.  

Não estoque líquido voláteis em locais que recebem luz.  

Deve-se estocar os produtos em família e distantes cerca de 0,5 - 1,0 metro.  

Éteres, parafinas e olefinas formam peróxidos quando expostos ao ar. Não os estoques 

por tempo demasiado e manipule-os com cuidado.  

Ao utilizar cilindros de gases, transporte-os em carrinhos apropriados. Durante o seu 

uso ou estocagem mantenha-os presos à bancada ou parede. Cilindros com as válvulas 

emperradas ou defeituosas devem ser devolvidos ao fornecedor.  

Nunca armazene vidrarias juntamente com reagentes.  

Vidros quebrados devem ser descartados em recipientes apropriados  

Os resíduos de solventes devem ser colocados em frascos apropriados para descarte, 

devidamente rotulados. Evite misturar os solventes. Atente-se a seguinte separação:  

- solventes clorados 

- solventes não clorados  

- resíduo de indicadores  

- resíduo de ácidos  

Os resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados antes do descarte. 

Para o descarte de metais pesados, metais alcalinos e de outros resíduos, consulte 

antecipadamente uma bibliografia adequada.  

Descartes biológicos devem ser realizados no local apropriado.  

3.7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  

Um dos maiores riscos no laboratório é o de incêndio. As ações no laboratório visam 

em primeiro lugar evitar o incêndio, e em segundo, combatê-lo no início. Alguns fatores que 

contribuem para minimizar esse risco são:  

 Preocupação de todos os que se utilizam o laboratório, em conhecer as causas de 

incêndios;  

 Responsabilidade e bom senso desses usuários em seu trabalho;  

Uma situação de incêndio é geralmente causada por:  
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 Desconhecimento da periculosidade e das técnicas corretas de manipulação dos 

materiais de laboratório;  

 Excesso de confiança, negligência, desatenção, cansaço e/ou monotonia no trabalho;  

 Falta de manutenção ou inadequação dos equipamentos e instalações;  

 Entrada de pessoal não autorizado, ou fora de horário;  

 Incompatibilidade de produtos químicos. 

Para usar os bicos de gás (bico de Bunsen), certifique-se de que a válvula do bico está 

fechada, então abra o registro da linha de gás. Acenda o fósforo, e só então abra cuidadosamente 

a válvula do bico, regulando a janela de entrada de ar. Não se esqueça de fechar o registro da 

linha ao final do trabalho.  

Os equipamentos de combate ao fogo devem estar sempre acessíveis e em condições de 

uso, sendo do conhecimento de todos sua localização e utilização. Caso você não conheça sua 

utilização, não os opere.  

Em caso de incêndio, siga as seguintes instruções:  

 Aja sem perder a calma, porém imediata e energicamente.  

 Utilize os meios disponíveis para combater o incêndio, mas apenas se conhecer o uso 

dos equipamentos. Se não souber ou puder ajudar, afaste-se do local, deixando as 

passagens desimpedidas.  

 Cuide para que o profissional responsável seja informado do incêndio. Dependendo das 

proporções do incêndio, comunique-o ao Corpo de Bombeiros (Disque 193).  

 Isole o local até a chegada de pessoal treinado.  

 Se sua roupa ou corpo estiver em chamas, não corra: abafe o fogo enrolando a parte 

atingida com outra roupa.  

 Não abra portas e janelas, pois o ar alimenta o fogo.  

3.8 PRIMEIROS SOCORROS  

Em caso de ferimentos expostos, proteger devidamente o local.  

Manter a caixa de material de primeiros socorros em lugar acessível. Todo o pessoal 

envolvido no trabalho de laboratório deve ter noção de atendimento de emergência. 

Em caso de acidente: 

 A área afetada deve ser lavada com água corrente em abundância;  

 Álcool iodado deve ser passado na área afetada (com exceção dos olhos, que devem 

ser lavados exaustivamente com água destilada);  

 Em caso de ferida, deve ser lavada com água corrente e comprimida de forma a sair 

sangue (cuidado para não aumentar as dimensões da ferida deve ser tomado);  

 Recomendação final para minimizar o risco de acidentes: não trabalhe sob tensão.  
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Recomendamos que você não tente socorrer um colega que tenha sofrido qualquer tipo 

de acidente, a menos que tenha plena consciência dos procedimentos de primeiros socorros. Ao 

presenciar acidentes dessa natureza:  

 Informe imediatamente o profissional responsável.  

 Busque socorro médico discando 193 ou 192.  

 Casos simples ou urgentes podem e devem ser tratados no próprio local.  

 Em caso de ingestão de substância tóxica ligar para CEATOX 0800 0148110 ou acesse: 

http://www.ceatox.org.br/  

3.8.1 Queimaduras por substâncias químicas  

 Lave a área atingida com água em abundância. Para queimaduras nos olhos, utilize o 

lava-olhos e soro fisiológico.  

 Retire as roupas da vítima sobre a parte atingida, tomando o cuidado de não tocá-la. 

Proteja-se com luvas apropriadas.  

 Não aplique ou retire qualquer material sobre as queimaduras.  

 Procure remover a fonte do acidente do local, isolando-a e neutralizando-a, se for 

possível. Só remova a vítima em caso de perigo iminente, como fogo, inalação de gases 

venenosos, etc.  

 Avise ao profissional responsável pelo setor.  

4. ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA 

Quando você estiver trabalhando no laboratório, você deve:  

Localizar os extintores de incêndio e verificar a que tipo pertence e que tipo de fogo 

cada extintor pode apagar.  

 Localizar as saídas de emergência.  

 Localizar a caixa de primeiros socorros e verificar os tipos de medicamentos existentes 

e sua localização.  

 Localizar a chave geral de eletricidade do laboratório e aprender desligá-la.  

 Localizar o chuveiro de segurança com lava olhos mais próximo.  

 Informa-se dos telefones de emergência importantes.  

5. RESÍDUOS 

Os resíduos são compostos sólidos e semissólidos que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, agrícola e de serviços. Os tipos de resíduos podem ser: 

infectantes (sangue e secreções, culturas de microrganismos, meios de cultura, placas de Petri, 

instrumento usados e outros materiais biológicos), perfurocortantes (agulhas, ampolas, pipetas, 

lâminas de bisturi e qualquer vidraria quebrada). Destacam-se, ainda, os radioativos, químicos 

(compostos orgânicos ou inorgânicos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, 

teratogênicos, etc.) e resíduos comuns (que não se enquadram nas categorias anteriores.) 
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5.1 PROCEDIMENTOS DE DESCARTE DE RESÍDUOS 

Quando os resíduos gerados na experiência não forem perigosos, poderão ser 

descartados na pia de acordo com as seguintes instruções: 

- Soluções que podem ser jogadas na pia devem ser antes diluídas em água. Jogar a 

solução vagarosamente acompanhada de água corrente. 

- Sais solúveis podem ser descartados como descrito no item anterior. 

- Pequenas quantidades de solventes orgânicos solúveis em água podem ser diluídos 

antes de serem jogados na pia. Grandes quantidades desses solventes, ou outros que 

sejam voláteis, não devem ser descartados dessa maneira. Nesse caso, tentar recuperá-

los. 

- Soluções ácidas e básicas devem ter seu pH ajustado na faixa de 2 a 11 antes de serem 

descartadas. Se o volume dessas soluções for pequeno (100 mL ou pouco mais), este 

pode ser diluído e descartado. 

- Resíduo insolúvel não perigoso pode ser descartado em um cesto de lixo comum de 

laboratório. Alumina, sílica gel, sulfato de sódio, sulfato de magnésio e outros devem 

ser embalados para evitar a dispersão do pó e descartados em lixo comum. Se esses 

materiais estiverem contaminados com resíduos perigosos deverão ser manuseados e 

descartados. 

- Resíduos perfurocortantes deve ser descartado em coletor rígido, disponível em todos 

os laboratórios atendendo aos parâmetros referenciados na NBR 13853 ABNT*. O 

coletor deve ser colocado próximo ao local onde o procedimento é realizado, para 

evitar que o manipulador circule com os perfurocortantes nas mãos ou bandejas. Os 

tubos, as pipetas e outros materiais não descartáveis devem ser desprezados em 

coletores plásticos que são recolhidos periodicamente das áreas por funcionários do 

laboratório responsáveis pela limpeza e esterilização. Esses coletores têm tampa e 

devem permanecer tampadas no setor. 

- Resíduos sólidos solúveis não perigosos podem ser descartados no esgoto, tais como 

ácido benzóico e alguns compostos orgânicos. Podem, também, ser descartados junto 

com resíduos insolúveis não perigosos. Caso estejam contaminados com materiais mais 

perigosos deverão ser manuseados e descartados de outra forma. 

- Resíduos líquidos orgânicos não perigosos podem ser descartadas no esgoto. Por 

exemplo, o etanol pode ser descartado na pia do laboratório, o butanol, o éter etílico e a 

maioria dos solventes e compostos que não são miscíveis em água não podem ser 

descartados dessa maneira. Líquidos não miscíveis com água deverão ser colocados em 

recipientes apropriados para posterior tratamento.  

5.2 TRATAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS 

Os resíduos deverão ser armazenados para posterior recolhimento e 

descarte/incineração devem ser recolhidos separadamente em recipientes coletores 

impermeáveis a líquidos, resistentes, com tampas rosqueadas para evitar derramamentos e 
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fechados para evitar evaporação de gases. Os recipientes coletores devem ser devidamente 

identificados de acordo com o seu conteúdo com símbolos de periculosidade. 

- Os resíduos orgânicos ou inorgânicos deverão ser desativados com o intuito de 

transformar pequenas quantidades de produtos químicos reativos em produtos 

derivados inócuos, permitindo, assim, sua eliminação sem riscos. 

- Com os resíduos perigosos genéricos deve-se ter especial atenção com as 

incompatibilidades, ou seja, com o fato de algumas substancias não poderem ser 

colocadas juntas no mesmo recipiente devido à reação entre elas. Neste grupo estão 

incluídas substâncias como hexano, tolueno, aminas (anilina, trielamina), amidas, 

ésteres, ácido clorídrico e outros. Compostos halogenados, como bromobutano, cloreto 

de butila e outros, também devem ser guardados em recipientes separados dos demais 

compostos. 

- Incineração de resíduos é um método de tratamento por meio da combustão controlada, 

para a destruição de uma grande variedade de resíduos líquidos e semissólidos. As 

características dos resíduos e seu comportamento durante a combustão determinam 

como devem ser misturados, estocados e introduzidos na zona de queima. Deve-se 

considerar, ainda, o tratamento dos gases de combustão gerados, assim como a 

destinação final para as cinzas oriundas da câmara  de combustão. Existem diversos 

tipos de equipamentos de incineração que proporcionam variados tempos de residência, 

temperatura e turbulência. Os principais equipamentos são:  os incineradores rotativos, 

incineradores de injeção líquida, incineradores de múltiplos estágios, incineradores 

rotativos, incineradores de leito fluidizado e incineradores de câmaras múltiplas. 

- Ácidos e bases inorgânicas fortes devem ser neutralizados, diluídos e, então 

descartados. 

- Resíduos inflamáveis devem ser colocados em recipientes à prova de fogo. 

- Recipientes vazios dos reagentes devem ser lavados antes de serem descartados ou 

estocados. 

- Peróxidos devem ser descartados na forma diluída e nunca pura. Pequenas quantidades 

(25 gramas) geralmente são descartadas após diluição em água, numa concentração de 

2% ou menos ou, então, transferidas para um frasco de polietileno contendo uma 

solução aquosa de um agente redutor, tal como o sulfato ferroso ou bissulfeto de sódio. 

O descarte adequado dos resíduos ao final de cada aula será avisado pelo técnico o local e a 

forma correta do descarte.  
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PORTARIA Nº 073, DE 14 DE JULHO DE 2016.   

 

  O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011,  

 

   

RESOLVE: 

 

             I – Retificar a Portaria IFMT Campus Sorriso nº 066, de 04 de julho de 

2016, publicada no Diário Oficial da União nº 132, de 12 de julho de 2016, seção 2, 

página 22, em seus incisos I e II, onde se lê “FG-01” leia-se “FG-02”. 

 

  II – Cientifique-se e cumpra-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 
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PORTARIA Nº 074, DE 14 DE JULHO DE 2016.   

 

  O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011,  

 

   

RESOLVE: 

 

             I – Retificar a Portaria IFMT Campus Sorriso nº 070, de 12 de julho de 

2016, onde se lê “FG-01” leia-se “FG-02”. 

 

  II – Cientifique-se e cumpra-se. 

 

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 
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ORDEM ADMINISTRATIVA Nº 06, DE 22 DE JULHO DE 2016.   

 

  O DIRETOR GERAL “PRÓ-TEMPORE” DO CAMPUS SORRISO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 1.498, de 

25.11.2011, publicada no D.O.U. de 28.11.2011, 

  Considerando o Memorando Circular nº 384/2016 da Pró-Reitoria de 

Ensino, 

 

  RESOLVE: 

 

  I – Reformular e tornar público o Calendário Acadêmico 2016 do IFMT 

Campus Sorriso, conforme anexos. 

 

  II – Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 
CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂMARA 

Diretor Geral “Pró-Tempore” 
Campus Sorriso 
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PCDP PROPOSTO DATA VIAGEM 
VALOR 

DIÁRIA 
MOTIVO 

01331/15 Thiago de Souza Rizzi 
06/07/16 a 

10/07/16 
R$ 652,04 

Participar de Capacitação em 

Projetos de Sistemas de 

Irrigação 

01461/16 Daiana Dal Pupo Pister 
24/07/16 a 

29/07/16 
R$ 1.094,20 

Participação e apresentação 

de trabalho no Encontro 

Nacional de Ensino de 

Química - ENEQ 

01518/16 
Betania Maria Canei de 

Almeida 

04/07/16 a 

07/07/16 
R$ 787,40 

Participar de Treinamento do 

Sistema de Gestão 

Acadêmica 

01552/16 
Sávio Henrique de 

Almeida Sardinha 

08/07/16 a 

09/07/16 
R$ 0,00 

Ministrar palestra orientativa 

acerca de Startups Estudantis 

e Empresa Junior aos alunos 

do IFMT Campus Sorriso 

01565/16 Luisa Steffanello Brandão 
08/07/16 a 

10/07/16 
R$ 0,00 

Ministrar palestra orientativa 

acerca de Startups Estudantis 

e Empresa Junior aos alunos 

do IFMT Campus Sorriso 

01578/16 Juliana Borges Alexandre 
12/07/16 a 

15/07/16 
R$ 814,12 

Participação de Curso In 

Company na Reitoria sobre 

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens - SCDP 

01579/16 Isaeber de Matos Porfírio 
12/07/16 a 

16/07/16 
R$ 914,42 

Participação de Curso In 

Company na Reitoria sobre 

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens - SCDP 

01583/16 
Rubia Maria Vieira 

Giovelli 

12/07/16 a 

15/07/16 
R$ 814,12 

Participação de Curso In 

Company na Reitoria sobre 

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens - SCDP 

01609/16 
Carlos André de Oliveira 

Câmara 

11/07/16 a 

12/07/16 
R$ 0,00 

Desenvolver atividades de 

gestão junto à Pró-reitoria de 

Administração - PROAD 
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01656/16 
Wilton Frutuoso Lopes 

Junior 

13/07/16 a 

15/07/16 
R$ 380,04 

Colaborar com o 

carregamento e transporte de 

materiais cedidos ao IFMT 

Campus Sorriso pelo IBAMA 

01657/16 
Diogo Ferreira dos 

Santos 

13/07/16 a 

15/07/16 
R$ 380,04 

Colaborar com o 

carregamento e transporte de 

materiais cedidos ao IFMT 

Campus Sorriso pelo IBAMA 

01661/16 
Carlos André de Oliveira 

Câmara 

18/07/16 a 

22/07/16 
R$ 755,67 

Participar de Reunião de 

avaliação de projetos / 

Reunião Consórcio 

Odebrecht / 

reniãoProdin/Gabinete/DSGP 

01681/16 
Wilton Frutuoso Lopes 

Junior 

18/07/16 a 

22/07/16 
R$ 692,40 

Conduzir veículo oficial com 

os motoristas e servidor do 

IFMT Campus Sorriso e 

colaborar com o 

carregamento e transporte 

dos materiais cedidos pelo 

IBAMA 

01683/16 
Diogo Ferreira dos 

Santos 

18/07/16 a 

22/07/16 
R$ 692,40 

Colaborar com o 

carregamento e transporte 

dos materiais cedidos ao 

IFMT Campus Sorriso pelo 

IBAMA 

01690/16 

 

 

Carlos André de Oliveira 

Câmara 

 

26/07/16 a 

30/07/16 

 

 

R$ 1.090,37 

Participar da Reunião do 

Colégio de Dirigentes - 

CODIR; Reunião com a Pró-

reitoria de Administração e 

Planejamento - PROAD e 

Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional 

e despachar processos na 

DSGP 

01691/16 João Germano Rosinke 
26/07/16 a 

28/07/16 
R$ 631,79 

Participar da Reunião do 

Colégio de Dirigentes - 

CODIR 
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                          SERVIDORES COM CARGO EFETIVO                          

 MAT.SIAPE NOME                                 EXER.PERIODO AFASTAMENTO        

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 2869986   ANA MARIA BLANCO TELES 

MOULIN         2016 04JUL2016 23JUL2016 1ªPARC 

 1669405   ANA PAULA ENCIDE OLIBONE              2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

1664752  ANDERSON PLATTINI DO 

NASCIMENTO EICK  2015 01JUL2016 26JUL2016 2ªPARC 

  2231383   BRUNO RAPHAEL TEIXEIRA CHICO          2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 1974991   CIMARA DUCATTI                        2016 25JUL2016 31JUL2016 2ªPARC 

 2871816   CLAUDIR VON DENTZ                     2015 18JUL2016 31JUL2016 5ªPARC 

 1930588   DACIO OLIBONE                         2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 1941258   DAIANA DAL PUPO PISTER                2015 16JUL2016 23JUL2016 4ªPARC 

 2023138   DANIEL OSTER RITTER                   2015 25JUL2016 01AGO2016 4ªPARC 

 2090041   DIEISON D AVILA GUISOLFI              2016 11JUL2016 22JUL2016 2ªPARC 

 2089514   ELIANA APARECIDA DIAS DOS 

SANTOS      2016 18JUL2016 29JUL2016 2ªPARC 

 1755529   ELIO BARBIERI JUNIOR                  2015 25JUL2016 01AGO2016 5ªPARC 

 1874086   ENZO VICTORIO FRANCO                  2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 1086730   FERNANDO SOUSA DE OLIVEIRA            2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

  2010841   GHEYSA MARIA PEREIRA LIMA 

EICKHOFF    2016 25JUL2016 29JUL2016 2ªPARC 

 2085399   GRICIELLE APARECIDA SUTIL             2016 04JUL2016 10JUL2016 1ªPARC 

 1136671   JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO           2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 1958832   JULIANA BORGES ALEXANDRE              2015 20JUL2016 29JUL2016 3ªPARC 

 1688164   JULIANA GERVASIO NUNES                2015 18JUL2016 24JUL2016 4ªPARC 

 1688164   JULIANA GERVASIO NUNES                2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 2040795   JULIANO ARAUJO MARTINS                2015 25JUL2016 01AGO2016 4ªPARC 

 2085563   LAERTE GUSTAVO PIVETTA                2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 2870054   LIANDRA CRISTINE BELLO GROSZ          2015 18JUL2016 01AGO2016 4ªPARC 

 1872235   LINDOMAR KINZLER                      2015 21JUL2016 01AGO2016 4ªPARC 

 2105178   LUCINEIA ROSA SOARES                  2016 18JUL2016 06AGO2016 1ªPARC 

 2089749   MARIAM HITOMI UETA                    2016 25JUL2016 29JUL2016 1ªPARC 

 1959335   MARCIONEI RECH                        2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 2047010   MARIELE CUNHA DE MIRANDA              2016 25JUL2016 31JUL2016 2ªPARC 

2023139   MARILU LANZARIN                       2015 25JUL2016 01AGO2016 4ªPARC 

2091414   MONICA DA SILVA                       2016 20JUN2016 01JUL2016 1ªPARC 

1960616   RAPHAEL DE CASTRO MOURAO              2015 20JUL2016 30JUL2016 4ªPARC 

1960616   RAPHAEL DE CASTRO MOURAO              2016 31JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 1958670   RAPHAEL MAIA AVEIRO CESSA             2015 01JUL2016 04JUL2016 4ªPARC 
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 1958670   RAPHAEL MAIA AVEIRO CESSA             2016 18JUL2016 01AGO2016 1ªPARC 

2067855   RENAN GONCALVES DE OLIVEIRA           2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 1753421   ROBERTA CRISTIANE RIBEIRO             2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

1879232   ROSE MARCIA DA SILVA                  2016 25JUL2016 02AGO2016 3ªPARC 

2046939   RUTHY MEYRE COSTA FONSECA             2015 25JUL2016 31JUL2016 4ªPARC 

1919666   SERGIO GOMES DA SILVA                 2016 25JUL2016 31JUL2016 2ªPARC 

2180970   SINOVIA CECILIA RAUBER                2015 25JUL2016 30JUL2016 4ªPARC 

2135431   TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA         2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 2225962   TIAGO DE JESUS VIEIRA                 2016 25JUL2016 31JUL2016 1ªPARC 

 2091270   VIVIANE LAZARINI BALDAN               2016 04JUL2016 22JUL2016 2ªPARC 
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SERVIDOR 
DADOS DO 

AFASTAMENTO 
INÍCIO TÉRMINO 

Mauro Sergio de 

França 

Afas. no País (com 

ônus) 

Dout/Mestrado 

12/12/2014 12/12/2016 

Silvia Mara Davies 

Afas. no País (com 

ônus) 

Dout/Mestrado 

07/03/2016 09/10/2016 

Teviani Rizzi 

Kolzer 

Afas. no País (com 

ônus) 

Dout/Mestrado 

01/03/2015 01/09/2016 

Gricielle Aparecida 

Sutil 
Licença Gestante 14/07/2016 10/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


