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– TRABALHO LABORATORIAL

• A avaliação/gestão rigorosa dos riscos associados

• A implementação de medidas que efetivamente 

condicionem esses riscos

Introdução

condicionem esses riscos

Componentes críticas

SEGURANÇA EM LABORATÓRIO



Laboratórios de Investigação ou de  Ensino

– Avaliação/Gestão dos riscos

• Prevenção associada à exposição a perigos:

– Físicos

– Químicos

Introdução

– Químicos

– Biológicos

– Radioactivos

Aplicação de medidas que visem reduzir o 
potencial para exposição acidental e/ou

libertação para o ambiente



Avaliação de Riscos

– Avaliação do risco deve considerar:

� Tipos de perigos presentes no laboratório

� Risco de exposição dos operadores

� Tipo de trabalho a realizar

PLANEAMENTO  PRUDENTE



� Fatores a considerar:

� Perigos associados com o procedimento

� Potencial de exposição do operador a substâncias perigosas

� Potencial de libertação de substâncias perigosas para o 

ambiente

� Nível de treino e experiência do pessoal

Avaliação de Riscos

� Nível de treino e experiência do pessoal

� Estado de conservação do equipamento

� Disponibilidade de equipamento de segurança

� Equipamento de proteção individual apropriado

� Tipo e volume de substâncias perigosas utilizadas e geração 

de resíduos      ... ... ...



� Riscos em trabalho laboratorial:

� Mecânicos

� Objetos pontiagudos, vidros partidos, máquinas não 

protegidas ...

� Térmicos

� Chamas, superfícies quentes, fluidos criogénicos...

Avaliação de Riscos

� Chamas, superfícies quentes, fluidos criogénicos...

� Elétricos

� Altas voltagens, ligações defeituosas, equipamento não 

protegido...

� Químicos

� Líquidos inflamáveis, químicos corrosivos, tóxicos, 

radioativos....



Normas de segurança

� Normas de conduta
� Comportamento do Operador

� Não comer, beber ou fumar

� Limpeza das superfícies de trabalho

� Respeitar os regulamentos de segurança

� Regulamentos de Segurança� Regulamentos de Segurança
� Operador

� Laboratório

� Meio Ambiente

Boas práticas laboratoriais



� Operador
� Proteção Pessoal

� Equipamento auxiliar

� Laboratório
� Produtos químicos 

Boas práticas laboratoriais

� Produtos químicos 

� Gases comprimidos

� Gestão de Emergências

� Meio Ambiente
� Gestão de resíduos



–Operador

• Proteção Pessoal
» Vestuário

» Luvas

» Óculos ou viseiras

Boas práticas laboratoriaisBoas práticas laboratoriais

» Óculos ou viseiras

» Filtros e máscaras respiratórias

» Auriculares

• Equipamento auxiliar
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Proteção Pessoal



Proteção

Pessoal
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Proteção Pessoal
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Equipamento auxiliar



�Operador
� Proteção Pessoal

�Laboratório
� Produtos químicos  
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� Gases comprimidos
� Gestão de Emergências

�Meio Ambiente
� Gestão de resíduos



Produtos Químicos

� Inflamáveis e Combustíveis 

� Oxidantes

� Tóxicos

� Corrosivos� Corrosivos

� Explosivos 

� Radioativos

� Risco ambiental



Produtos Inflamáveis e Combustíveis

� Caraterísticas

� Perigo de incêndio ou explosão 

� Inflamáveis: Incendeiam à temperatura ambiente

� "flash point", é inferior à temperatura ambiente

� Combustíveis: Incendeiam quando aquecidos

� Precauções� Precauções

� Armazenar quantidades mínimas, longe dos produtos 

oxidantes e de fontes de calor

� Utilizar equipamento elétrico antideflagrante

� Boa ventilação �Ponto de fulgor ou  de inflamação

�Limite de inflamabilidade

�Temperatura de autoignição



�Temperatura de inflamação Flash Point

Temperatura mínima à qual os vapores emanados se inflamam na

presença de uma fonte de energia de ativação externa, faísca ou

chama, apagando-se de seguida.

�Temperatura de combustão Fire Point

Temperatura a partir da qual os vapores emanados se inflamam na

Produtos Inflamáveis e Combustíveis
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Temperatura a partir da qual os vapores emanados se inflamam na

presença de uma fonte de energia de ativação externa, faísca ou

chama, continuando a queimar-se na ausência desta.

�Temperatura de auto ignição Ignition Point

Temperatura, muito acima das temperaturas de inflamação e

combustão, à qual os vapores emanados entram em combustão

espontânea por ação do calor.



Produto
"flash point" 

(ºC)
"fire point" 

(ºC)
"ignition point" 

(ºC)

álcool etílico 13 78 423

Produtos Inflamáveis e Combustíveis
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éter etílico -45 35 180

gasolina -43 40 a 205* 280



Produtos Oxidantes

– Caraterísticas

• Podem iniciar reações de combustão por fornecimento de 

oxigénio

• Perigo de queimaduras da pele ou olhos por contacto

– Precauções– Precauções

• Armazenar longe de fontes de calor e de ignição

• Armazenar longe de produtos inflamáveis ou combustíveis

• Utilizar equipamento de proteção individual



Produtos Tóxicos

– Caraterísticas
• Podem causar morte imediata ou danos graves 

– Inalação

– Absorção cutânea

– Ingestão

– Precauções– Precauções
• Evitar a inalação de gases ou vapores

• Evitar contacto com olhos e pele

• Utilizar equipamento de proteção individual

• Não comer, beber ou fumar próximo

• Lavar as mãos após manipulação destes produtos



Produtos Corrosivos

– Caraterísticas

• Perigo de queimaduras da pele ou olhos por contacto  

• Perigo de queimaduras das vias respiratórias por inalação

– Precauções 7– Precauções

• Armazenar ácidos e bases em locais diferentes

• Evitar a inalação  

• Evitar contacto com olhos e pele

• Utilizar equipamento de proteção individual
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Produtos Explosivos

– Caraterísticas

• Perigo de explosão 

– Choque ou impacto

– Ação do calor

– Precauções– Precauções

• Manipular com extremo cuidado

• Armazenar quantidades mínimas

• Manter em local isolado das restantes áreas e 

claramente identificados



Ficha de segurança *

� 1. Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa

� 2. Composição/informação sobre os componentes

� 3. Identificação dos perigos

� 4. Primeiros socorros

� 5. Medidas de combate a incêndios

� 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

� 7. Manuseamento e armazenagem

� 8. Controlo da exposição/proteção individual� 8. Controlo da exposição/proteção individual

� 9. Propriedades físico-químicas

� 10. Estabilidade e reatividade

� 11. Informação toxicológica

� 12. Informação ecológica

� 13. Questões relativas à eliminação

� 14. Indicações relativas ao transporte

� 15. Informação regulamentada

* De acordo com De acordo com o regulamento o regulamento 
CE 1907/2006CE 1907/2006



Ficha de segurança *

• 15. Informação regulamentada

• Etiquetas de acordo com as Diretivas da EU
• Símbolo: F Facilmente inflamável

• Xi Irritante

• Frases R: 11-36-66-67 

• Facilmente inflamável. Irritante para os olhos.

• Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. 

ACETONA

• Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. 

• Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

• Frases S: 9-16-26 

• Manter o recipiente num local bem ventilado. 

• Manter afastado de qualquer chama fonte de faísca – Não fumar. 

• Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente
com água e consultar um especialista.

* De acordo com o regulamento CE 1907/2006De acordo com o regulamento CE 1907/2006



Produtos Químicos

Armazenamento e transporte



Produtos Perigosos

Armazenamento e transporte



acetona água oxigenada, ácido nítrico, ácido sulfúrico

ácido acético (etanóico)
ácido crómico, ácido nítrico, permanganatos, 

peróxidos

ácido nítrico

ácido acético, ácido cianídrico, ácido crómico, 

acetona, álcool, anilina, sulfureto de hidrogénio, 

líquidos e gases inflamáveis, substâncias nitráveis

ácido oxálico   mercúrio, prata

Incompatibilidades químicas de algumas classes e produtos químicos individuais

Armazenamento 
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ácido sulfúrico cloratos, percloratos, permanganatos

ácido perclórico
anidrido acético, álcool, bismuto, papel, madeira, 

gorduras, óleos

ácidos bases, cianetos, metais

agentes oxidantes agentes redutores, carvão ativado

água oxigenada (peróxido de 

hidrogénio)

anilina, nitrometano, crómio, ferro, a maior parte dos 

metais e respectivos sais, líquidos inflamáveis e 

materiais combustíveis



Boas práticas laboratoriais

�Operador
� Protecção Pessoal

�Laboratório
� Produtos químicos  
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� Gestão de resíduos



� Caraterísticas
� Gases sob pressão dentro de garrafas

� Perigo de explosão devido a aquecimento ou 
danificação da garrafa

� Libertação rápida do gás no cilindro  pode causar 
lesões cutâneas ou ser fatal

Gases comprimidos

� Precauções
� Transportar e manipular com cuidado

� Fixar as garrafas a uma superfície

� Armazenar longe de fontes de calor ou de fogo

� Utilizar manómetros adequados



Gases comprimidos

Armazenamento



Gases comprimidos

Central de gases



Gases comprimidos

Distribuição



�Operador
� Proteção Pessoal

�Laboratório
� Produtos químicos  
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Gestão de Emergências

Socorro ao 

Operador



Gestão de Emergências

Combate a 

incêndio



Gestão de Emergências
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�Operador
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Gestão de resíduos

Resíduos sólidos



Gestão de resíduos

Resíduos sólidos



Resíduos líquidos

Gestão de resíduos



Conclusões

– Práticas seguras num laboratório de química são 

de extrema importância

• Estar alerta

• Identificar situações de risco

• Chamada de atenção• Chamada de atenção

– Segurança é uma responsabilidade comum

BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS
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