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O CONCEITO DE LABORATÓRIO DA UCL 
 
Uma forma de obter uma boa relação entre qualidade e custo dos equipamentos 
didáticos é fazer com que os equipamentos sejam compartilhados com o maior 
número possível de disciplinas e, idealmente, até mesmo com disciplinas de outros 
cursos. Outra imposição para melhorar esta relação é fazer com que estes 
equipamentos didáticos sejam portáteis, sendo possível adotar um conceito de 
laboratório livre das quatro paredes, onde qualquer ambiente, até mesmo a sala de 
aula, pode ser encarado como um laboratório.  
 
Para o desenvolvimento dos laboratórios e equipamentos didáticos da UCL – 
Faculdade do Centro Leste foram seguidas algumas premissas para atender às 
características impostas acima: 
 

1. O equipamento deve atender as demandas da disciplina, e não o contrário; 
2. O equipamento deve ser o mais flexível possível, de forma que possa ser 

utilizado em vários experimentos e, idealmente, em várias disciplinas; 
3. O equipamento deve poder ser transportado facilmente e, se possível, deve 

ser leve; 
4. O equipamento deve ter a capacidade de ser combinado com outros 

equipamentos, multiplicando sua flexibilidade e, consequentemente, a 
quantidade de experimentos que podem ser realizados; 

5. O equipamento deve ser capaz de ter sua estrutura facilmente adaptável para 
novas tecnologias e/ou topologias; 

6. O equipamento deve ter um baixo custo de aquisição, ou de fabricação e 
projeto, para atender às outras premissas; 

7. O projeto do equipamento deve ter a participação dos professores, com a 
proposta discutida em reuniões de Colegiado e, sempre que possível, sua 
construção e melhorias devem ser realizadas por estagiários e/ou monitores 
das disciplinas envolvidas. 

 
É fato que nem sempre um equipamento pode ser utilizado em mais do que uma 
disciplina, mas sempre que isto for possível, esta característica é desejada. 
 
Ao analisar o Caderno de Experimentos (CE), documento proposto pela Direção da 
UCL que determina quais são as práticas que uma determinada disciplina demanda, 
os professores do curso em reunião do Colegiado determinaram quais laboratórios e 
práticas devem ser providenciados para atender a maioria dos experimentos 
propostos no CE de cada disciplina.  
 
Para isso, algumas normas de utilização destes equipamentos/laboratórios devem 
ser expostas. Este documento traz as normas gerais e específicas para a utilização 
dos laboratórios da UCL. 
 
 
 
 



 
 
NORMAS GERAIS  
 
 
FINALIDADE E APLICAÇÃO  
 

1. Essa norma determina os requisitos básicos para a proteção da vida e da 
propriedade nas dependências dos laboratórios da UCL.  

2. Essa norma se aplica a todos os usuários dos laboratórios (docentes, 
funcionários, alunos de graduação, pós-graduação, monitores, estagiários, 
bolsistas de iniciação científica e pesquisadores) e também àqueles que não 
estejam ligadas ao mesmo, mas que tenham acesso ou permanência 
autorizada, conforme o item Acesso e Permanência dessa norma.  

3. Essas normas gerais se aplicam a todos os laboratórios da UCL, 
independentemente da sua natureza, sem exceção. Conforme o grupo a que 
pertença o laboratório poderão ser aplicadas também normas adicionais, 
denominadas normas específicas, apresentadas a seguir.  

 
RESPONSABILIDADES  
 

4. Todo laboratório deve ter um responsável, seja um professor, monitor, 
estagiário ou técnico, cuja atribuição é zelar pelo bom funcionamento do 
mesmo, pela segurança dos seus usuários, pela preservação do seu 
patrimônio e pelo atendimento das necessidades das disciplinas usuárias.  

5. Caberá aos Colegiados dos Cursos em acordo com a Coordenação Geral de 
Pesquisas e Laboratórios indicarem os responsáveis pelos seus laboratórios.  

6. Na primeira aula prática da disciplina usuária do laboratório, o professor 
responsável ou o professor da turma deverá orientar os alunos em relação ao 
conteúdo das normas de utilização dos laboratórios (tanto as gerais quanto as 
específicas do laboratório em questão), e esclarecer dúvidas dos alunos em 
relação aos procedimentos de segurança que deverão ser adotados.  

7. Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras de 
segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio de 
equipamentos, ferramentas, máquinas, utensílios, componentes, materiais e 
substâncias;  

 
8. Os usuários serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos 
ou acidentes, bem como por sua reposição em caso de inutilização ou avaria;  

9. É de responsabilidade do professor ou do responsável pelo laboratório o 
gerenciamento interno dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para 
cada aplicação específica.  

10. É obrigatório o uso de calça comprida e calçado fechado em todos os 
laboratórios da UCL. Entende-se como “calçado fechado” o calçado que 
cobre a parte superior do pé por completo. 



11. É de responsabilidade exclusiva dos professores o gerenciamento dos 
rejeitos nos laboratórios de pesquisa.  

12. É tarefa exclusiva dos professores responsáveis pelas disciplinas 
experimentais o fornecimento prévio dos métodos e procedimentos para 
separação, tratamento e descarte dos rejeitos gerados.  

13. A Coordenação Geral de Pesquisas e Laboratórios é encarregada pela 
manutenção, alteração e revisão periódica destas normas, encaminhando-as 
para a aprovação dos conselhos e áreas adequadas.  

14. É de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios cumprir e 
fazer cumprir os itens previstos nestas normas.  

 
ACESSO E PERMANÊNCIA  
 

15. Esse item tem por finalidade permitir o controle de todas as pessoas, 
funcionários da UCL ou não, no tocante à questão do acesso e permanência 
nos laboratórios, com especial ênfase aos trabalhos realizados fora do horário 
administrativo.  

16. Todas as atividades práticas de laboratório devem ser planejadas com 
antecedência e devem constar do Caderno de Experimentos da disciplina, 
bem como no seu Planejamento e Programa de Disciplina, que deverá ser 
publicado pelo professor e entregue ao Coordenador de Curso ao menos um 
mês antes do início do próximo período letivo, que por sua vez o apresentará 
ao Coordenador Geral de Pesquisas e Laboratórios para tomar as devidas 
providências.  

17. Para toda a atividade não prevista no Caderno de Experimentos, dentro ou 
fora do expediente, deverá ser preenchida uma solicitação de autorização de 
uso do laboratório, que deverá ser assinada pelo professor responsável.  

18. As aulas práticas não previstas no Caderno de Experimentos deverão ser 
comunicadas ao Coordenador Geral de Pesquisas e Laboratórios com 
antecedência mínima de duas semanas.  

19. O controle das chaves dos laboratórios será de responsabilidade do setor de 
Recursos Didáticos (RD), registrando em livro específico, as retiradas e 
devoluções. Somente os responsáveis especificados no item 4 poderão retirar 
as chaves no RD. Em caráter excepcional, o Coordenador Geral de 
Pesquisas e Laboratórios ou qualquer outro membro da Direção da UCL pode 
autorizar a retirada das chaves, tratando-se de outras demandas. 

 
20. O uso do laboratório deverá ser registrado em planilha apropriada constando 

nome do usuário, data, hora de início e hora de término, nome do responsável 
por liberar a chave.  

21. É proibido trabalhar sozinho nos laboratórios fora do horário administrativo e 
em finais de semana e feriados, em atividades que envolvam elevados riscos 
potenciais. Exceções serão admitidas apenas mediante autorização prévia do 



Coordenador Geral de Pesquisa e Laboratórios através de uma justificativa 
por escrito do professor responsável ou do Coordenador de Curso.  

22. É proibido o acesso e permanência de pessoas estranhas ao serviço nas 
áreas de risco dos laboratórios de pesquisa e ensino.  

23.  Os visitantes somente poderão ter acesso e permanência nas dependências 
dos laboratórios com a autorização do professor responsável, e deverão ter a 
sua identificação e acesso registrados na Recepção da UCL.  

24. Todos os itens descritos nesta norma são válidos para os visitantes, sendo 
que o acesso e permanência aos laboratórios somente poderão ser efetuados 
após receberem instrução de segurança dos responsáveis das respectivas 
áreas.  

 

CONDUTA E ATITUDES   

25. Este item tem por finalidade delinear a forma de conduta e atitudes de todas 
as pessoas, docentes, funcionários e alunos que freqüentam os laboratórios, 
de forma a minimizar os riscos das atividades efetuadas e eventuais danos ao 
patrimônio.  

26. As normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego devem ser seguidas. Estas estão disponíveis no site: 
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp . 

27. O laboratório deverá ser utilizado, exclusivamente, com atividades para o qual 
foi designado.  

28. É proibido o uso de qualquer aparelho de som e imagem, tais como rádios, 
televisões, aparelhos de MP3, reprodutores de CDs e DVDs e telefones 
celulares, entre outros, a não ser que estes aparelhos tenham finalidade 
didático/pedagógica. 

29. É proibido fumar nos laboratórios e almoxarifados.  

30. É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida nas dependências dos 
laboratórios e almoxarifados.  

31. É proibido o uso de medicamentos e a aplicação de cosméticos nas 
dependências dos laboratórios e almoxarifados.  

32. É proibido o manuseio de lentes de contato nas dependências dos 
laboratórios e almoxarifados.  

33. É proibida a circulação de bicicletas, skates, patins e afins pelos ambientes e 
corredores dos laboratórios.  

34. É proibido falar alto e usar linguagem inadequada ou desrespeitosa com 
colegas, professores, técnicos, animais ou partes orgânicas que estejam 
sendo manipuladas.  



35. Deve-se evitar trabalhar com roupas folgadas, fios, pulseiras ou outro tipo de 
adornos que coloquem em risco a segurança;  

36. Só será permitido ao usuário utilizar equipamentos e máquinas na presença e 
com orientação do professor ou técnico responsável. Exceções serão 
admitidas apenas mediante autorização prévia do Coordenador Geral de 
Pesquisa e Laboratórios através de uma justificativa por escrito do professor 
responsável ou do Coordenador de Curso. 

37. Toda atividade que envolver certo grau de periculosidade exigirá 
obrigatoriamente a utilização de EPI adequados (luvas, óculos, máscaras, 
jalecos, mangotes etc.).  

38. Os Equipamentos de Proteção Individual são de uso restrito às dependências 
do setor laboratorial e de uso obrigatório para todos no setor.  

39. Os alunos de graduação em aula prática só deverão ter acesso ao laboratório 
com a presença do responsável indicado no item 4 desta norma e durante o 
horário de expediente; o responsável deverá permanecer com os alunos 
durante todo o período de desenvolvimento das atividades.  

40. Toda e qualquer alteração percebida no interior do laboratório, deverá ser 
registrada no livro de ocorrência pelo professor ou pelo técnico responsável; 

41. Sempre que o aluno detectar quaisquer anomalias ele deverá avisar o 
professor ou técnico responsável.  

42. Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar de que 
os equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita 
ordem, limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma 
organizada.  

43. Todo o material deve ser mantido no melhor estado de conservação possível. 

44. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos 
devem ser dimensionados de forma que o material, os usuários e os 
transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. 

45. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos específicos 
somente poderão ser executados por pessoas autorizadas e com as 
máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à sua realização.  

46. Ao final das aulas práticas, o responsável pelo laboratório deve reservar um 
tempo para que seja realizada a limpeza e arrumação prévia do ambiente, 
visto que ele poderá ser utilizado no horário ou dia posterior, antes setor de 
manutenção realizar a limpeza fina. 

47. Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer 
apenas o operador e as pessoas autorizadas.  

48. Utilizar as tomadas elétricas exclusivamente para os fins a que se destinam, 
verificando se a tensão disponibilizada é compatível com aquela requerida 
pelos aparelhos que serão conectados.  



49. Todo laboratório deve estar equipado com equipamentos de combate à 
incêndio, que deverá estar instalado de acordo com as normas em vigor.  

50. O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver usando o 
laboratório) tem total autonomia para remover do laboratório o usuário que 
não estiver seguindo estritamente as normas de utilização (gerais e/ou 
específicas).  

51. Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para os bombeiros 
(193).  

52. Estas normas (gerais e específicas) devem ter ampla divulgação junto à 
comunidade acadêmica e devem estar afixadas para consulta nas 
dependências dos respectivos laboratórios.  

53. Casos não previstos pelas presentes normas serão analisados e julgados 
pela Coordenação de Pesquisas e Laboratórios.  

 
SINALIZAÇÃO 
 
Todos laboratórios possuem sinalizações que resumem algumas normas básicas 
indicadas para cada laboratório em relação à conduta ou ao uso de vestimentas 
adequadas e EPIs recomendados para aquele ambiente. Tais sinalizações são 
coladas nas portas dos laboratórios e em locais de fácil visualização. 
 
Os sinais utilizados na UCL podem ser divididos em três grupos, sendo eles: 
 
Sinais de proibições; 
Sinais de exigências; 
Sinais de avisos; 
 
Cada sinal tem um significado que é resumido nas tabelas abaixo. 
 

Sinais de proibições 
 

 
 



Sinais de exigências: 
 

 
 

Sinais de avisos: 
 

 
 
 
NORMAS ESPECÍFICAS  

Cada laboratório na UCL possui uma norma específica, caracterizada pela sua 
natureza e aplicação.  

Seguem as normas específicas para cada laboratório.  

 



Normas para o uso das Salas de Aulas Assistidas por Computador 

 

1. As Salas de Aulas Assistidas por Computador são espaços com estrutura 
tecnológica (computadores em rede, softwares e acesso à internet, entre 
outros) dedicados para o processo de ensino-aprendizagem, prioritariamente 
destinados às aulas, visando atender as demandas dos diversos cursos da 
UCL – Faculdade do Centro Leste. Quando as aulas não ocorrerem, visando 
o aproveitamento dos recursos disponíveis, a UCL concede sem ônus à sua 
comunidade o uso para pesquisa e desenvolvimento de outras atividades 
acadêmico-administrativas. 

2. São usuários das Salas de Aulas Assistidas por Computador o corpo 
discente, docente e funcionários técnico-administrativos vinculados a UCL. 

3. O horário de funcionamento das Salas de Aulas Assistidas por Computador é 
concomitante ao horário de funcionamento da Unidade da UCL 
correspondente. 

4. Os docentes podem utilizar as Salas de Aulas Assistidas por Computador de 
acordo com a demanda, seguindo a política de horário estabelecida no item 3, 
e conforme a disponibilidade de horários destas salas. 

5. As Salas de Aulas Assistidas por Computador que possuem aulas alocadas 
deverão ser disponibilizadas pelos usuários com 20 minutos de antecedência 
ao início das aulas. 

6. Caso o docente possua aulas em alguma Sala de Aula Assistida por 
Computador, ele deverá retirar as chaves no setor Recursos Didáticos e ficará 
a cargo deste devolver as chaves neste setor após suas aulas. 

7. A Sala de Aula Assistida por Computador só será aberta com a presença do 
professor. Enquanto isso, os alunos deverão aguardar do lado de fora. 

8. Durante o horário de intervalo de aulas contínuas não será permitida a 
entrada de alunos. Só será permitida sua entrada se não houver aula no local; 

9. É proibido o consumo de tabaco, alimentos ou bebidas nas dependências das 
Salas de Aulas Assistidas por Computador, seja no momento da aula ou no 
período livre; 

10. Não devem ser deixados objetos pessoais nas Salas de Aulas Assistidas por 
Computador durante o período de intervalo, mesmo que seja utilizado no 
próximo horário. A UCL não se responsabiliza por objetos pessoais deixados 
nos laboratórios/salas; 

11. Os alunos poderão utilizar as Salas de Aulas Assistidas por Computador nos 
horários livres, ou seja, fora do horário de aula. 

12. A limpeza das Salas de Aulas Assistidas por Computador será feita pelo setor 
de Manutenção em horários em que o laboratório estiver sem aula. 



13. Não é permitido ao usuário: 

13.1. Utilizar as Salas de Aulas Assistidas por Computador mediante o uso de 
senhas de terceiros; 

13.2. Informar sua senha para utilização de terceiros; 

13.3. Instalar softwares de qualquer natureza, sem autorização prévia da 
Gerência de Tecnologia de Informação, setor responsável pelas Salas de 
Aulas Assistidas por Computador; 

13.4. Enviar mensagens que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à 
moral das pessoas ou coletiva; 

13.5. Acessar páginas da Internet que possam ser consideradas ilegais ou 
ofensivas à moral pessoal ou coletiva. Por exemplo, pornográficas, de 
caráter racista, discriminatórias ou que incitem a violência. Páginas de 
relacionamentos (Facebook, Orkut, ...) somente serão aceitas se forem 
temas das aulas ministradas naquele momento. 

13.6. Consumir tabaco, alimentos ou bebidas nas dependências das Salas de 
Aulas Assistidas por Computador; 

13.7. Utilizar recursos de comunicação instantânea (msn, salas de bate-papo, 
google-talk, entre outros) que não estejam previstos em atividades 
didático-pedagógicas; 

13.8. Utilizar jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos em 
atividades didático-pedagógicas; 

13.9. Enviar mensagens utilizando-se de identidade alterada, que não 
identifique o remetente; 

13.10. Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à 
rede da UCL. 

13.11. As chaves das Salas de Aulas Assistidas por Computador são de 
propriedade da UCL, portanto é terminantemente proibida a retirada das 
chaves para fora das instalações da UCL.  

14. A UCL poderá exercer de forma generalizada e impessoal o controle sobre os 
acessos a conteúdos (equipamento e internet) por ela fornecidos, 
estritamente com a finalidade de evitar abusos, na medida em que estes 
podem vir a causar prejuízos. A UCL não irá divulgar as informações relativas 
de um usuário a terceiros, exceto para apresentação de prova em processo 
administrativo ou judicial. 

15. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas serão consideradas falta 
disciplinar, sendo o objetivo de apuração e solução mediante a aplicação dos 
ordenamentos institucionais. 

16. Será considerado “falta grave” o desrespeito aos docentes, técnico-
administrativos e demais usuários dentro das Salas de Aulas Assistidas por 
Computador, seja por ameaça, agressão verbal ou física. 



17. Casos omissos na aplicação destas normas serão resolvidos pela 
Coordenação de Projetos Institucionais e Laboratórios. 

 

 



Normas para uso do Laboratório de Física Experimental 
 
 

1- As chaves do Laboratório de Física Experimental são de propriedade da 
Faculdade do Centro leste – UCL. Portanto é terminantemente proibida a 
retirada das chaves para fora das instalações da UCL.  

 
2- As chaves do Laboratório Física Experimental devem ser apenas retiradas 

pelos Professores da UCL e pelos monitores da disciplina Física 
Experimental. 

 
3- As chaves do Laboratório Física Experimental, quando este não estiver 

sendo utilizadas por um Professor ou Monitor da disciplina Física 
Experimental, devem permanecer no setor Recursos Didáticos dessa 
Faculdade. Não é permitida a entrega de chaves aos alunos.  

 
4- Não é permitida a permanência de alunos nos laboratórios sem a presença 

de Professores ou monitor da disciplina Física Experimental. Exceções serão 
admitidas apenas mediante autorização prévia do Coordenador Geral de 
Pesquisa e Laboratórios através de uma justificativa por escrito do professor 
responsável. 

 
5- As experiências nas bancadas do Laboratório Física Experimental são 

montadas e desmontadas de acordo com o plano de disciplina da disciplina 
Física Experimental. Portanto elas só devem ser retiradas da bancada pelo 
Professor ou Monitor responsável em fazer isso. 

 
6- O Laboratório Física Experimental é um laboratório didático, destinado a 

exploração do vínculo entre a teoria ministrada na sala de aula e o 
experimento envolvendo a teoria. Sendo assim, este não deve ser usado 
como oficina. 

 
7- O Laboratório Física Experimental é um ambiente de estudo e aprendizado e 

portanto o silêncio é muito importante no ambiente. 
 
8- É proibido o uso de qualquer aparelho de som e imagem, tais como rádios, 

televisões, aparelhos de MP3, reprodutores de CDs e DVDs e telefones 
celulares, entre outros, a não ser que representem ferramentas 
didático/pedagógicas. 

 
9- Os usuários do Laboratório Física Experimental devem sempre utilizar 

calçados fechados. 
 

10-  Os usuários que possuem cabelo comprido devem deixá-los presos ao 
fazerem as práticas.  

 
11-  Deve-se evitar trabalhar com roupas muito folgadas, fios, pulseiras ou outro 

tipo de adornos que possam se embolar com os instrumentos e colocarem 
em risco a segurança;  

 
12- Com relação às vestimentas, todos os usuários devem usar calçados 

fechados, calça comprida e jaleco (quando necessário). 



 
13-  É proibido fumar no Laboratório Física Experimental.  

  
14-  É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida nas dependências do 

Laboratório Física Experimental.  
 

15-  É proibido o uso de medicamentos e a aplicação de cosméticos nas 
dependências do Laboratório Física Experimental.  

 
16-  É proibido o manuseio de lentes de contato nas dependências do 

Laboratório Física Experimental. 
 

17-  Caberá aos colegiados dos cursos indicarem os professores responsáveis 
pelos seus laboratórios.  

 
18-  Na primeira aula prática da disciplina usuária do Laboratório Física 

Experimental, o professor responsável ou o professor da turma deverá 
orientar os alunos em relação ao conteúdo das normas de utilização dos 
laboratórios e esclarecer dúvidas dos alunos em relação aos procedimentos 
de segurança que deverão ser adotados.  

 
19-  Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras de 

segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio de 
equipamentos, ferramentas, máquinas, utensílios, componentes, materiais e 
substâncias;  

 
20-  É de responsabilidade do Professor e do monitor o gerenciamento interno 

dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual).  
 

21- É de responsabilidade exclusiva dos professores e monitores o 
gerenciamento dos rejeitos nos laboratórios de pesquisa.  

 
22-  É tarefa exclusiva dos professores responsáveis pelas disciplinas 

experimentais o fornecimento prévio dos métodos e procedimentos para 
realização dos experimentos, tratamento dos dados. 

 
23-  O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver usando 

o laboratório) tem total autonomia para remover do laboratório o usuário que 
não estiver seguindo estritamente as normas de utilização.  

 
24-  Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar de que 

os equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita 
ordem, limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma 
organizada.  

 
25-  Em algumas experiências o aluno deverá trabalhar com termômetros ou 

manusear instrumentos contendo mercúrio. O mercúrio é uma substância 
altamente poluente e nociva ao organismo. Se houver derrame de 
mercúrio, seja por quebra de equipamento ou mal uso de instrumentos, 
afaste-se do local e chame imediatamente o professor. Nunca toque no 
mercúrio ou “brinque” com ele. 

 



26- Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar de que 
os equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita 
ordem, limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma 
organizada. Todo o material deve ser mantido no melhor estado de 
conservação possível.  

 
27-  Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos somente 

poderão ser executados por pessoas autorizadas. 
 

28-  Alguns equipamentos, em acordo com a sua aplicação, devem receber as 
sinalizações abaixo. Os usuários devem ter atenção com a sinalização. 

 

 
Choque elétrico 

Risco de corte e/ou 
esmagamento 

Risco de queimadura Substância venenosa

 
29- Casos omissos na aplicação destas normas serão resolvidos pela 

Coordenação de Pesquisas e Laboratórios. 
 

 
 



Normas para o uso do Laboratório de Fluidos e Fenômenos de 
Transporte 

 
 
Como todo trabalho experimental, neste laboratório também existem riscos de 
acidentes. Os equipamentos utilizados em nas montagens oferecem baixo risco, 
mas é muito importante que certas regras sejam seguidas, a fim de garantir a sua 
segurança e a de seus colegas. 
 

1. Deixe sobre a mesa apenas o material necessário ao seu trabalho. Não 
coloque mochilas, pastas, roupas ou qualquer outro objeto que possa 
atrapalhar seu trabalho ou aumentar os riscos existentes. 

2. Em caso de acidentes com equipamentos elétricos, desligue-os através de 
chave adequada. Todo circuito do laboratório é protegido com disjuntores, que 
não permitirão a manutenção de corrente. 

3. Caso haja produção de fumaça (curto ou queima de material) abra 
imediatamente as janelas e saia do ambiente. Não tome atitudes que 
possam provocar pânico. 

4. Em caso de acidentes com colegas, ajude a removê-los da sala. Evite 
aglomeração. Em caso de acidente grave, ajude a isolar o local e não tente 
prestar primeiros socorros, a menos que você tenha treinamento adequado 
para este fim. 

5. Informe-se primeiramente antes de conectar qualquer equipamento à rede 
elétrica. 

6. Ao final de toda operação de soldagem ou aquecimento, verifique se os 
equipamentos utilizados (ferro de solda, ebulidores, estufas, etc.) estão 
desligados. Cuidado para não tocar em hastes ou superfícies aquecidas.  

7. Cuidado ao manusear vasilhames contendo material aquecido. Use 
equipamentos adequados, que dêem firmeza. Não mova bruscamente 
vasilhames contendo líquidos aquecidos, a fim de evitar seu derrame. 

8. Caso haja derrame de mercúrio, seja por quebra de equipamento ou mau 
uso de instrumentos, afaste-se do local e chame imediatamente o 
professor. Nunca toque no mercúrio ou “brinque” com ele. NÃO o descarte 
na pia ou ralo. 

9. Após a utilização de produtos químicos, verifique as instruções na FISPQ 
(Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) para descarte de 
material.  

10. O uso de alguma máquina operatriz requer treinamento apropriado. Não ligue 
ou utilize nenhuma máquina caso você não esteja treinado para usá-la. 
Verifique quais EPI (Equipamentos de Proteção Individual) se aplicam para a 
máquina a qual irá trabalhar e utilize-os corretamente. 

 
Em cada roteiro e equipamento foram colocados sinais de advertência, com a 
finalidade de chamar sua atenção para os riscos inerentes aos procedimentos 
experimentais. São os seguintes: 

 

Choque elétrico 
Risco de corte e/ou 

esmagamento 
Risco de 

queimadura 
Substância 
venenosa 



Normas para uso do Laboratório de Química 
 
 

O trabalho que se realiza no Laboratório de Química requer, ao lado de grande 
dedicação e interesse, muito cuidado e atenção.  
 
Para facilitar esse trabalho, e evitar eventuais acidentes no laboratório, seguem 
algumas instruções que,devidamente observadas, conduzirão a bons resultados, a 
saber:  

1. Evite o desperdício de reagentes, material de consumo, gás, luz, água e água 

destilada.  

2. Tome o máximo cuidado para não contaminar os reagentes. Não retorná-los 

aos vidros primitivos, mesmo que não tenham sido usados; coloque os 

sólidos em um recipiente especial para refugos químicos. Os inflamáveis 

devem ser colocados em um recipiente a prova de fogo que será esvaziado 

no final de cada jornada de trabalho.  

3. Use sempre água destilada ou deionizada ao preparar uma solução ou fizer 

uma diluição.  

4. O material de vidro deve ser lavado após sua utilização. Em geral, lava-se 

com água comum e depois com água destilada; quando necessário, usa-se 

sabão ou detergente e, em certos casos, alcoólica de KOH.  

5. Lubrifique os tubos de vidro, termômetros, outros, antes de inseri-los em 

rolha. Proteja as mãos com luvas apropriadas ou enrole a peça de vidro em 

uma toalha nessa operação.  

6. Quando utilizar aquecimento, faça-o de maneira adequada, pois, caso 

contrário, o conteúdo poderá ser lançado fora do recipiente que o contém, 

provocando perdas que inutilizam por completo a análise em andamento. As 

substâncias inflamáveis não devem ser aquecidas em fogo direto.  

7. Sempre que estiver procedendo ao aquecimento de material de vidro ou de 

porcelana, conserve o rosto afastado, a fim de evitar que, pela quebra 

acidental, venha ocorrer acidente grave, principalmente para os olhos.  

8. Nunca dirija a abertura de frascos contra si ou outros, dirija-o para dentro da 

capela.  

9. Todas as operações onde há desprendimento de gases tóxicos ou irritantes 

devem ser executadas na capela, assim como evaporação de soluções 

ácidas, amoniacais, ataques de amostras, etc. As substâncias tóxicas devem 



ser manipuladas na capela e, se as mesmas forem voláteis, use máscara 

adequada.  

10. Use sempre óculos de proteção ao trabalhar no laboratório.  

11. Jamais trabalhe com substâncias das quais não conheça todas as 

propriedades. Nesse caso, recomenda-se que o aluno consulte, em 

bibliografia, as propriedades das substâncias desconhecidas, bem como sua 

toxicidade e os cuidados que devem ser tomados.  

12. É indispensável tomar o maior cuidado possível quando se trabalha com 

ácidos, em particular com ácido sulfúrico concentrado. Sempre adicione 

ácidos à água, nunca água em ácidos.  

13. Ácidos e bases concentrados atacam a pele e os tecidos, deve-se, pois, usá-

los com todo o cuidado, principalmente na neutralização de um com o outro, 

evitando reações violentas. Preste a máxima atenção a qualquer operação 

onde haja aquecimento ou que reaja violentamente.  

14. Apague os bicos de Bunsen e maçaricos quando não os estiver usando. 

Lembre-se sempre que frascos que contenham líquidos inflamáveis, devem 

ser afastados das proximidades do local de trabalho.  

15. Não brinque com produtos químicos. Nunca cheire, abruptamente, o conteúdo 

de qualquer frasco, pois pode tratar-se de substância tóxica.  

16. Não pipete quaisquer líquidos com a boca, use aparelhos apropriados, pois 

poderão ser cáusticos ou venenosos.  

17. Ao executar um trabalho que requer aquecimento, controle, atentamente, a 

sua temperatura e pressão. Os recipientes para aquecimento não devem ficar 

totalmente fechados.  

18. Em aparelhos que funcionam a vácuo, não use recipientes de paredes finas e 

nem empregue os de superfícies planas.  

19. É obrigatório o uso de avental nos trabalhos de laboratório e expressamente 

proibido o uso de bermudas, chinelos, sandálias abertas e roupas de nylon. 

Deve-se usar jalecos, calças compridas e calçados fechados.  

20. Em caso de cabelos compridos, prendê-los para evitar qualquer tipo de 

acidente.  

21. É expressamente proibido fumar e ingerir alimentos e bebidas no laboratório.  

22. No caso de acidentes, queimaduras e outros, é dever do estudante procurar 

imediatamente o professor. 



23. Tenha muita cautela quando for testar um produto químico por odor; não 

coloque o produto ou frasco diretamente sob o nariz.  

24. Nunca deixe sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento, ou que 

reaja violentamente.  

25. Improvisações são o primeiro passo em direção a um acidente, use material 

adequado.  

26. Ao locomover-se no laboratório, faça-o com cuidado, a fim de não provocar 

qualquer acidente e/ou tumultuar o ambiente de trabalho.  

27. Antes de realizar uma reação química, da qual não saiba totalmente os 

resultados, faça, primeiro, uma em menor escala, e na capela.  

28. Rotule sempre qualquer solução que venha a preparar, identificando-a quanto 

a substância química utilizada e, no que couber, sua provável concentração.  

29. Ao manusear qualquer frasco de reagente químico, faça-o sempre pelo rótulo, 

a fim de minimizar regiões de contaminação.  

30. Certifique-se sempre da voltagem do equipamento eletroeletrônico que fará 

uso no laboratório, antes de ligá-lo à respectiva corrente elétrica.  

31. Tenha completa consciência da localização do chuveiro de emergência, dos 

extintores de incêndio e dos lavadores de olhos, tomando conhecimento de 

como usá-los corretamente. 

32. Nunca trabalhe no laboratório sem estar junto com outra pessoa. Trabalhos 

perigosos devem ser realizados em presença de, pelo menos, duas pessoas 

trabalhando no mesmo local.  

33. Qualquer dúvida que surgir durante a análise técnica o estudante deverá 

dirigir-se ao professor e não ao colega para obter esclarecimentos.  

34. Ao término de cada jornada de trabalho e antes de retirar-se do laboratório, 

guarde todo o material que esteja sob sua responsabilidade, limpo e em 

perfeito estado de uso e limpe sua bancada. 



MANUAL E REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA 
LABORATÓRIOS DAS DISCIPLINAS DE ENGENHARIA QUÍMICA  

 
 

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

e executado com segurança”. 

 

O manual de segurança não pode cobrir todos os aspectos relacionados com 

segurança: se uma prática perigosa não estiver mencionada neste Manual, a omissão 

não pode ser usada como desculpa para isentar de responsabilidade os indivíduos 

que a executam. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Laboratórios são lugares de trabalho que necessariamente não são perigosos, desde que 

certas precauções sejam tomadas. 

 

Acidentes em laboratórios ocorrem freqüentemente em virtude da pressa excessiva na 

obtenção de resultados. Todo aquele que trabalha em laboratório deve ter responsabilidade 

no seu trabalho e evitar atitudes ou pressa que possam acarretar acidentes e possíveis 

danos para si e para os demais. Deve prestar atenção a sua volta e se prevenir contra 

perigos que possam surgir do trabalho de outros, assim como do seu próprio.  

 

O usuário de laboratório deve, portanto, adotar sempre uma atitude atenciosa, cuidadosa e 

metódica no que faz. Deve, particularmente, concentrar-se no trabalho que faz e não 

permitir qualquer distração enquanto trabalha. Da mesma forma não deve distrair os demais 

enquanto desenvolvem trabalhos no laboratório.  

 
Regras Básicas de Segurança 

 
1. Nunca trabalhar sozinho no laboratório; 

2. Usar sempre jaleco, que deve ser branco, de algodão, de manga comprida e até os 

joelhos. Calça comprida e sapatos fechados; 

3. Cabelos longos devem ser amarrados; 

4. Não fumar ou comer no laboratório; 

5. Pesquisar as propriedades e a toxidez dos reagentes antes de iniciar a experiência; 

6. Não deixar frascos de reagentes abertos; 

7. Cuidar da limpeza adequada do material utilizado para não contaminar os reagentes; 

8. Nunca deixar frascos contendo reagentes inflamáveis próximos à chama; 

9. Evitar qualquer contato dos reagentes com a pele; 



10. Usar a capela em experiências em que ocorre a liberação de gases ou vapores; 

11. Sempre que for possível diluir um ácido concentrado, devemos adicionar lentamente e 

sob agitação o ácido sobre a água, nunca o contrário; 

12. Num aquecimento de um tubo de ensaio contendo qualquer substância, não voltar a 

extremidade aberta do tubo para si ou para outra pessoa; 

13. Não jogar nenhum material sólido dentro das pias; 

14. Ao testar o odor de um produto químico, desloque os vapores que se desprendem do 

frasco com a mão, para a sua direção. Nunca coloque o frasco sobre o nariz; 

15. Após o experimento, cuidar da limpeza da bancada e da aparelhagem utilizada; 

16. Em caso de acidente, por mais insignificante que pareça, comunique ao pessoal 

responsável; 

17. Ácidos e bases (mesmo diluídos) devem ser manuseados com muito cuidado. Se 

tocarem a pele, lave o local demoradamente com água corrente e em seguida com um 

antídoto: para base use vinagre ou suco diluído de limão e para ácidos use solução de 

bicarbonato de sódio (NaHCO3(aq)); 

18. Se a área do corpo atingido pelo reagente for muito grande, utilize o chuveiro de 

segurança. Se atingir os olhos, utilize o lava-olhos demoradamente e em seguida 

procure um médico. 

 
Cuidados 
 
A – Fogo 
 
01. Quando o fogo irromper em um béquer ou balão de reação, basta tapar o frasco com 

uma rolha, toalha ou vidro de relógio, de modo a impedir a entrada de ar. 
02. Quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa algumas 

técnicas são possíveis: 
 a) levá-la para debaixo do chuveiro; 
 b) há uma tendência da pessoa correr, aumentando a 

combustão, neste caso, deve derrubá-la e rolá-la no 
chão até o fogo ser exterminado; 

 c) melhor no entanto é embrulhá-lo rapidamente em um 
cobertor para este fim; 

 d) pode-se também usar o extintor de CO2, se este for o 
meio mais rápido. 

03. Jamais use água para apagar o fogo em um laboratório. 
Use extintor de CO2 ou de pó químico. 

04. Fogo em sódio, potássio ou lítio. Use extintor de pó 
químico (não use o gás carbônico, CO2). Também 
pode- se usar os reagentes carbonato de sódio 
(Na2CO3) ou cloreto de sódio (NaCl- sal de cozinha). 

 
P.S. - Areia não funciona bem para  Na, K e Li. 
  - água reage violentamente com estes metais 
 
B – Ácidos 
01. Ácido sulfúrico: derramado sobre o chão ou bancada pode ser rapidamente neutralizado 

com carbonato ou bicarbonato de sódio em pó. 



02. Ácido Clorídrico: derramado será neutralizado com amônia, que produz cloreto de 
amônio, em forma de névoa branca. 

03. Ácido nítrico: reage violentamente com álcool. 
 
C - Compostos Tóxicos 
 Um grande número de compostos orgânicos e inorgânicos são tóxicos. Manipule-os 

com cuidado. Evitando a inalação ou contato direto. Muitos produtos que eram 
manipulados, sem receio, hoje são considerados nocivos à saúde e não há dúvidas de 
que a lista de produtos tóxicos deva aumentar. 

 A relação abaixo compreende alguns produtos tóxicos de uso comum em laboratório: 
 
Compostos Altamente Tóxicos 
 São aqueles que podem provocar rapidamente, graves lesões ou até mesmo a morte. 
 - Compostos arsênicos 
 - Cianetos Inorgânicos 
 - Compostos de mercúrio 
 - Ácidos oxálico e seus sais 
 - Selênio e seus complexos 
 - Pentóxido de vanádio 
 - Monóxido de carbono 
 - Cloro, Flúor, Bromo, Iodo  
 
Líquidos Tóxicos e Irritantes aos Olhos e Sistema Respiratório. 
 - Cloreto de acetila   - Bromo 
 - Alquil e arilnitrilas   - Bromometano 
 - Benzeno    - Dissulfito de Carbono 
  
       - Brometo e cloreto de benzila  - Sulfato de metila 
 - Ácido fluorbórico    - Sulfato de dietila 
 - Cloridrina etilênica   - Acroleina. 
 
 
Compostos Potencialmente Nocivos por Exposição Prolongada: 
 
a) Brometos e cloretos de alquila: Bromometano, bromofórmio, tetracloreto de carbono, 

diclorometano, iodometano; 
b) Aminas alifáticas e aromáticas: anilinas substituídas ou não dimetilamina, trietilamina, 

diisopropilamina; 
c) Fenóis e composto aromáticos nitrados: Fenóis substituídos ou não cresóis, catecol, 

resorcinol, nitrobenzeno, nitrotolueno. 
 
Substâncias Carcinogênicas: 
 Muitos composto causam tumores cancerosos no ser humano. Deve-se ter todo o 

cuidado no manuseio de compostos suspeitos de causarem câncer, evitando-se a todo 
custo a inalação de vapores e o contato com a pele. Devem ser manipulados 
exclusivamente em capelas e com uso de luvas protetoras. Entre os grupos de 
compostos comuns em laboratório incluem: 

a) Aminas aromáticas e seus derivados: anilinas N-substituídas ou não. naftilaminas, 
benzidinas, 2-naftilamina e azoderivados. 

b) Compostos N-nitroso, nitrosoaminas (R’-N(NO)-R) e nitrozoamidas. 
c) Agentes alquilantes: diazometano, sulfato de dimetila, iodeto de metila, propiolactona, 

óxido de etileno. 
d) Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos: benzopireno, dibenzoantraceno. 
e) Compostos que contém enxofre: tiocetamida, tiouréia. 
f) Benzeno: É um composto carcinogênico cuja concentração mínima tolerável é inferior 

aquela normalmente percebida pelo olfato humano. Se você sente  cheiro de benzeno é 
porque a sua concentração no ambiente é superior ao mínimo tolerável. Evite usá-lo 



como solvente e sempre que possível substitua por outro solvente semelhante e menos 
tóxico (por ex. tolueno). 

g) Amianto: A inalação por via respiratória de amianto pode conduzir a uma doença de 
pulmão, a asbesto, uma moléstia dos pulmões que aleija e eventualmente mata. Em 
estágios mais adiantados geralmente se transforma em câncer dos pulmões. 

 
 
D - Manuseio de Produtos Químicos 
 
Regras de segurança para manuseio de produtos químicos; 
 
01. Nunca manusear produtos sem estar usando o equipamento de segurança adequado 

para cada caso; 
02. Usar sempre material adequado. Não faça improvisações; 
03. Esteja sempre consciente do que estiver fazendo; 
04. Comunicar qualquer acidente ou irregularidade ao seu superior e a Segurança; 
05. Não pipetar, principalmente, líquidos caustico ou venenosos com a boca. Use os 

aparelhos apropriados; 
06. Procurar conhecer a localização do chuveiro de emergência e do lava-olhos e saiba 

como usá-lo corretamente; 
07. Nunca armazenar produtos químicos em locais impróprios; 
08. Não fumar nos locais de estocagem e no manuseio de produtos químicos; 
09. Não transportar produtos químicos de maneira insegura, principalmente em recipientes 

de vidro e entre aglomerações de pessoas. 
 
E - Descarte de Produtos Químicos 
 O descarte de Produtos Químicos deve ser feito de acordo com as normas existentes 
no laboratório, (vide anexo 1, sistema de coleta de resíduos químicos). Deve-se usar 
“frascos específicos para este fim” e “nunca devem ser jogados na pia”. 
 
F - Aquecimento no Laboratório 
 Ao se aquecerem substâncias voláteis e inflamáveis no laboratório, deve-se sempre 

levar em conta o perigo de incêndio. 
 Para temperaturas inferiores a 100oC use preferencialmente banho maria ou banho a 

vapor. 
 Para temperaturas superiores a 100oC use banhos de óleos. Parafina aquecida funciona 

bem para temperaturas de até 220oC; glicerina pode ser aquecida até 150oC sem 
desprendimento apreciável de vapores desagradáveis. Banhos de silicone são os 
melhores, mas são também os mais caros. 

 Uma alternativa quase tão segura quanto os banhos são as mantas de aquecimento. O 
aquecimento é rápido e eficiente, mas o controle da temperatura não é tão conveniente 
como em banhos. Mantas de aquecimento não são recomendadas para a destilação de 
produtos muito voláteis e inflamáveis como: éter e petróleo, éter etílico e CS2. 

  
Para altas temperaturas (>200oC) pode-se empregar um banho de areia. O aquecimento e o 

resfriamento do banho deve ser lento. 
 Chapas de aquecimento podem ser empregadas para solventes menos voláteis e 

inflamáveis. Nunca aqueça solventes voláteis em chapas de aquecimento (éter, CS2, 
etc.). Ao aquecer solventes como etanol ou metanol em chapas, use um sistema 
munido de condensador. 

 Aquecimento direto com chamas sobre a tela de amianto são recomendados para 
líquidos não inflamáveis (por ex. água). 

 
OBS: Solventes com ponto de inflamabilidade menor 0oC, necessariamente precisam 

ser manuseados em banho-maria quando aquecido. 
 
     Ponto de Inflamabilidade (0C) 



  Éter Etílico    -40 
  n-hexano    -23 
  Acetona    -18 
  Dimetilformamida   +62 
 
ROTULAGEM - SÍMBOLOS DE RISCO 
 
Facilmente Inflamável (F) 
Classificação: Determinados peróxidos orgânicos; líquidos com pontos de inflamação inferior 

a 21oC, substâncias sólidas que são fáceis de inflamar, de continuar 
queimando por si só; liberam substâncias facilmente inflamáveis por  
ação de umidade. 

 Precaução: Evitar contato com o ar, a formação 
de misturas inflamáveis gás-ar e manter 
afastadas de fontes de ignição. 

 
Extremamente inflamável (F+) 
 Classificação: Líquidos com ponto de 

inflamabilidade inferior a 0o C e o ponto 
máximo de ebulição 35oC; gases, misturas 
de gases (que estão presentes em forma 
líquida) que com o ar e a pressão normal 
podem se inflamar facilmente. 

 Precauções: Manter longe de chamas 
abertas e fontes de ignição. 

 
Tóxicos (T) 
 Classificação: A inalação, ingestão ou 

absorção através da pele, provoca danos à 
saúde na maior parte das vezes, muito 
graves ou mesmo a morte. 

 Precaução: Evitar qualquer contato com o 
corpo humano e observar cuidados 
especiais com produtos cancerígenos, 
teratogênicos ou mutagênicos. 

 
Muito Tóxico (T+) 
 Classificação: A inalação, ingestão ou 

absorção através da pele, provoca danos à 
saúde na maior parte das vezes, muito 
graves ou mesmo a morte. 

 Precaução: Evitar qualquer contato com o 
corpo humano e observar cuidados 
especiais com produtos cancerígenos, 
teratogênicos ou mutagênicos. 

 
Corrosivo ( C ) 
 Classificação: por contato, estes produtos 

químicos destroem o tecido vivo, bem 
como vestuário. 

 Precaução: Não inalar os vapores e evitar 
o contato com a pele, os olhos e vestuário. 

 



Oxidante (O) 
 Classificação:  Substâncias comburentes 

podem inflamar substâncias combustíveis ou 
acelerar a propagação de incêndio. 

 Precaução: Evitar qualquer contato com 
substâncias combustíveis. Perigo de incêndio. 
O incêndio pode ser favorecido dificultano a 
sua extinção. 

 
Nocivo (Xn)  
 Classificação: Em casos de intoxicação 

aguda (oral, dermal ou por inalação), pode 
causar danos irreversíveis à saúde. 

 Precaução: Evitar qualquer contato com o 
corpo humano, e observar cuidados 
especiais com produtos cancerígenos, 
teratogênicos ou mutagênicos. 

 
Irritante (Xi) 
 Classificação: Este símbolo indica 

substâncias que podem desenvolver uma 
ação irritante sobre a pele, os olhos e as 
vias respiratórias. 

 Precaução: Não inalar os vapores e evitar 
o contato com a pele e os olhos. 

Explosivo (E) 
 Classificação: Este símbolo indica 

substâncias que podem explodir sob 
determinadas condições. 

 Precaução: Evitar atrito, choque, fricção, formação de faísca e 
 

 

 
 



Normas para o uso dos Laboratórios de Circuitos Elétricos, 
Laboratório de Mecanismos e Automação e Oficina 

 

Como todo trabalho experimental, neste laboratório ou oficina também existem 
riscos de acidentes. Os equipamentos utilizados em nossas montagens oferecem 
baixo risco, mas é muito importante que certas regras sejam seguidas, a fim de 
garantir a sua segurança e a de seus colegas. 
 

11. Deixe sobre a mesa apenas o material necessário ao seu trabalho. Não coloque 
mochilas, pastas, roupas ou qualquer outro objeto que possa atrapalhar seu 
trabalho ou aumentar os riscos existentes. 

12. Em caso de acidentes com equipamentos elétricos, desligue-os através de chave 
adequada. Todo circuito do laboratório é protegido com disjuntores, que não 
permitirão a manutenção de corrente. 

13. Caso haja produção de fumaça (curto ou queima de material) abra imediatamente as 
janelas e saia do ambiente. Não tome atitudes que possam provocar pânico. 

14. Em caso de acidentes com colegas, ajude a removê-los da sala. Evite 
aglomeração. Em caso de acidente grave, ajude a isolar o local e não tente prestar 
primeiros socorros, a menos que você tenha treinamento adequado para este fim. 

15. Nunca ligue outros equipamentos elétricos no circuito destinado aos 
computadores. Você pode provocar sérios danos à rede da UCL: informe-se 
primeiramente antes de conectar qualquer equipamento à rede elétrica. 

16. Ao final de toda operação de soldagem ou aquecimento, verifique se os 
equipamentos utilizados (ferro de solda, ebulidores, aquecedores etc.) estão 
desligados. Cuidado para não tocar em hastes ou superfícies aquecidas.  

17. Cuidado ao manusear vasilhames contendo material aquecido. Use equipamentos 
adequados, que dêem firmeza. Não mova bruscamente vasilhames contendo 
líquidos aquecidos, a fim de evitar seu derrame. 

18. Em algumas experiências você deverá trabalhar com termômetros ou manusear 
instrumentos contendo mercúrio. O mercúrio é uma substância altamente poluente e 
nociva ao organismo. Se houver derrame de mercúrio, seja por quebra de 
equipamento ou mau uso de instrumentos, afaste-se do local e chame 
imediatamente o professor. Nunca toque no mercúrio ou “brinque” com ele. 

19. O uso de alguma máquina operatriz requer treinamento apropriado. Não ligue ou 
utilize nenhuma máquina caso você não esteja treinado para usá-la. Verifique 
quais EPI (Equipamentos de Proteção Individual) se aplicam para a máquina a qual 
irá trabalhar e utilize-os corretamente. 

20. Com relação às roupas, todos os usuários devem usar calçados fechados, 
calça comprida e jaleco (quando necessário). 

 
 
Em cada roteiro e equipamento foram colocados sinais de advertência, com a 
finalidade de chamar sua atenção para os riscos inerentes aos procedimentos 
experimentais. São os seguintes: 

 
Choque elétrico 

Risco de corte e/ou 
esmagamento 

Risco de queimadura Substância venenosa

 



MANUAL DE CONDUTA E RECOMENDAÇÕES NO LABORATÓRIO 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
 

Este manual tem como objetivo geral, contribuir para a não ocorrência de acidentes 

de trabalho no Laboratório de Materiais de Construção Civil da UCL – Faculdade do 

Centro Leste. 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS  

1. Siga todas as normas e práticas de segurança aplicáveis apresentadas neste 

manual;  

2. Trabalhe com atenção;  

3. Use os EPI’s adequados à atividade;  

4. Planeje o trabalho a ser realizado;  

5. Não se deve fumar, manter ou ingerir alimentos e bebidas no laboratório;  

6. São proibidos o uso de sandálias, chinelos e shorts durante trabalhos 

laboratoriais;  

7. Utilize calça comprida e calçados fechados;  

8. É recomendável manter sempre os cabelos presos;  

9. Não é aconselhável o uso de lentes de contato;  

10. Deve-se lavar as mãos após o uso do laboratório;  

11. Não leve as mãos à boca ou olhos quando estiver manuseando produtos 

químicos.  

12. Mantenha bancadas sempre limpas e livres de materiais não pertinentes à 

atividade;  

13. Evite descartar produtos químicos na pia do laboratório;  

14. Limpe as ferramentas e equipamentos utilizados;  

15. Evite brincadeiras que dispersem a atenção de seus colegas;  

16. Consulte o professor sempre que tiver dúvidas;  

17. Leve para o laboratório apenas o indispensável à realização do trabalho;  

18. Evite qualquer contato de reagentes com a pele;  



19. Todos os equipamentos utilizados devem ser guardados adequadamente 

para evitar quebras ou perda de componentes do mesmo;  

20. Não utilize anéis, pulseiras, colares ou vestimentas com mangas compridas e 

soltas. Estes podem ser puxados pelas partes móveis das ferramentas e 

máquinas;  

21. As pessoas que precisarem utilizar o laboratório fora do horário de aula, só 

poderão fazê-lo mediante autorização.  

22. Só os opere quando fios, tomadas e plug estiverem em perfeitas condições;  

23. O fio terra deve estar ligado;  

24. Tenha certeza da compatibilidade da voltagem entre equipamento e circuito;  

25. Não sobrecarregue o equipamento além da capacidade do motor;  

26. Não instale nem opere equipamentos elétricos em superfícies úmidas;  

27. Não utilize equipamento elétrico sem identificação de voltagem;  

28. Todos os equipamentos e ferramentas deverão estar em bom estado de uso 

e conservação e os instrumentos de medição elétrica devem ser previamente 

testados e calibrados;  

29. Desligue os equipamentos elétricos quando não estiver em uso;  

30. Não utilize ferramentas que apresentem superaquecimento, faiscamento ou 

choque elétrico;  

31. Não arremesse ferramentas: leve-as a quem as pediu ou solicite que venha 

buscá-las;  

32. Não carregue ferramentas nos bolsos;  

33. Não use ferramentas improvisadas ou defeituosas, gastas ou deformadas;  

34. A ferramenta deve ser apropriada para o serviço e utilizada corretamente;  

35. Os equipamentos de laboratório devem se inspecionados e mantidos em 

condições de uso por pessoa qualificada;  

36. Todos os equipamentos devem ser guardados adequadamente para prevenir 

quebras ou perda de componentes do mesmo;  

37. Nunca desligue o equipamento puxando pelo cabo elétrico;  



38. Em contato de reagentes com os olhos, lave-os com água em abundância. 

Persistindo a irritação, procure um médico;  

39. Em caso de ingestão, beba bastante água;  

40. Em contato de reagentes com a pele, deve-se lavá-la com água e sabão;  

41. Leia o rótulo das embalagens para saber como proceder em caso de 

dúvidas.  

EMERGÊNCIA  

Em caso de incêndio  

 Desligar o quadro de energia;  

 Utilizar o extintor se souber exatamente como. Caso contrário chamar os 

bombeiros.  

Em caso de acidente  

 Ingestão de reagentes: beber bastante água;  

 Contato de reagente com olhos e pele: lavar o local com água em 

abundância;  

 Cortes, escoriações, perfurações e demais acidentes: procurar um médico.  

Bombeiro: 193 

Hospital (emergência): 190 

 

RECOMENDAÇÕES NO LABORATÓRIO 

 

Equipamentos Recomendações 

Estufa 

Betoneira 

 Não abrir a porta de estufa de modo brusco;  

 Não deixar a estufa aquecida ou em operação sem 
avisar um responsável. 

 Não introduzir o braço na caçamba da betoneira 
quando esta estiver em funcionamento;  

 Para se evitar respingos de concreto, permaneça 
afastado enquanto o equipamento estiver em 
funcionamento;  

 Nunca desligar os equipamentos puxando-os pelo 
cabo elétrico. 



 

Ferramentas Recomendações 

Colher de pedreiro 

Chaves em geral  

Martelo 

Alicates 

 Verificar o desgaste da lâmina de colher de pedreiro 
e desempenadeiras;  

 Não utilizar martelo deformado ou com rebarbas;  

 Posicionar as mãos de forma a não serem 
prensadas entre a chave e a peça;  

 Não utilizar chaves com cabo quebrado ou rachado; 

 Utilizar a ferramenta somente para colocar ou retirar 
parafusos;  

 Não transportar chaves de fenda no bolso;  

 Não manusear o alicate segurando-o próximo da 
junta;  

 Se possível, manter o rosto acima do nível da peça 
ao tirar ou cortar pregos e arames;  

 Não submeter o serrote em contato com materiais 
como pregos, pedras ou restos de cimento;  

 Cuidado ao manusear ferramentas próximo a 
colegas;  

 Certificar-se que a ferramenta é apropriada ao 
serviço a ser executado. 

 

 

 

 

Materiais Recomendações 

Cimento 

Cal 

Solventes 

Tintas  

Bloco estrutural 

 Não é aconselhável o uso de lentes de contato no 
manuseio com cimento;  

 Em contato com os olhos, lavá-los com água em 
abundância. Persistindo a irritação, procurar um 
médico;  

 Em contato com a pele, deve-se lavá-la com água e 
sabão;  

 Em caso de ingestão, beber bastante água;  

 Não utilizar diluentes para a limpeza da pele, mãos 
e outras partes do corpo. Para isso, utilizar álcool e 
em seguida água corrente;  

 Certifique-se que o material esteja firmemente 
preso à mão;  

 Empilhar o material próximo do local de trabalho.  



EPI’s: 

 

 

 

 

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

Riscos inerentes Recomendações 

Ergonômico: Postura 

inadequada, excesso de 

peso, 

Mecânico: Queda de 
material, prensamento de 
membros superiores 

 

 As pilhas de materiais devem ter forma e altura que 
garantam a sua estabilidade e facilitem o seu 
manuseio;  

 Não se devem empilhar materiais diretamente 
sobre o piso;  

 O almoxarifado deve ser mantido limpo e 
organizado;  

 Para retirar os materiais, comece sempre pelo topo 
da pilha;  

 Não empilhar sacos furados. Seu esvaziamento 
comprometerá o equilíbrio da pilha;  

 Manter as ferramentas e equipamentos em bom 
estado de uso e conservação;  

 Verificar constantemente data de validade dos 
materiais.  

EPI’s: 

 

 

ENSAIOS DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

Riscos inerentes Recomendações 

Físico: Calor;  

Químico: Substâncias, 
compostos ou produtos 
químicos, alergias, 
desconforto nasal ou oral;  

 
Mecânico: Cortes, 
escoriações, 
queimaduras, choque 
elétrico, arranjo físico 
inadequados. 

 Em contato de cal e cimento com a pele, deve-se 
lavá-la com água e sabão;  

 Para se evitar respingos de concreto no uso da 
betoneira, permaneça afastado enquanto o 
equipamento estiver em funcionamento;  

 Não introduzir o braço na caçamba quando esta 
estiver em funcionamento;  

 Não deixar o equipamento aquecido ou em 
operação sem avisar um responsável;  

 Não abrir a porta de estufa de modo brusco.  



EPI’s: 

 

 

 

ENSAIOS EM CONCRETO 

Riscos inerentes Recomendações 

Químico: Poeira e 
contato com concreto;  

 
Ergonômico: Postura 
inadequada e transporte 
e levantamento de peso;  

 

Mecânico: Cortes, 
escoriações e choque 
elétrico. 

 Para se evitar respingos de concreto, permaneça 
afastado enquanto a betoneira estiver em 
funcionamento;  

 Não introduzir o braço na caçamba quando esta 
estiver em funcionamento;  

 Não é aconselhável o uso de lentes de contato no 
manuseio com cimento;  

 Em contato com os olhos, lave-os com água em 
abundância;  

 Em caso de ingestão, beber bastante água;  

 Em contato com a pele, deve-se lavá-la com água e 
sabão;  

 Não utilizar diluentes para a limpeza da pele, mãos 
e outras partes do corpo. Para isso, utilizar álcool e 
em seguida água corrente.  

EPI’s: 

 

 

 



Normas para uso do Laboratório de Anatomia e Fisiologia 
 
 
1. Cumprir as normas gerais de utilização de laboratórios da UCL. 
 
2. Caso o(a) professor(a) ou monitor (a) observe, por parte do(s) aluno(s), atitudes 

de agressão ou desrespeito às peças anatômicas, deverá encaminhar o(s) 
aluno(s) imediatamente à coordenação geral e/ou coordenação do respectivo 
curso.  

 
3. As chaves do Laboratório de Anatomia e Fisiologia são de propriedade da 

Faculdade do Centro leste – UCL. Portanto é terminantemente proibida a retirada 
das chaves para fora das instalações da UCL.  

 
4. As chaves do Laboratório de Anatomia e Fisiologia devem ser apenas retiradas 

pelos Professores da UCL e pelos monitores das disciplinas que utilizarão este 
laboratório. 

 
5. As chaves do Laboratório de Anatomia e Fisiologia, quando este não estiver 

sendo utilizadas por um Professor ou Monitor das disciplinas usuárias, devem 
permanecer no setor Recursos Didáticos dessa Faculdade. Não é permitida a 
entrega de chaves aos alunos.  
 

6. Não é permitida a permanência de alunos no laboratório de Anatomia e Fisiologia 
sem a presença de Professores ou Monitores. 
 

7. As peças nas bancadas do Laboratório de Anatomia e Fisiologia são montadas e 
desmontadas de acordo com o plano de disciplina. Portanto elas só devem ser 
retiradas da bancada pelo Professor ou Monitor responsável em fazer isso. 
 

8. O Laboratório Física de Anatomia e Fisiologia é um laboratório didático, 
destinado a exploração do vínculo entre a teoria ministrada na sala de aula e o 
experimento envolvendo a teoria. Sendo assim, este não deve ser usado como 
oficina. 

 
9. O Laboratório de Anatomia e Fisiologia é um ambiente de estudo e aprendizado 

e portanto o silêncio é muito importante no ambiente. 
 

10. É proibido o uso de qualquer aparelho de som e imagem, tais como rádios, 
televisões, aparelhos de MP3, reprodutores de CDs e DVDs e telefones 
celulares, entre outros, a não ser que representem ferramentas 
didático/pedagógicas. 

 
11. Os usuários do Laboratório de Anatomia e Fisiologia devem sempre utilizar 

calçados fechados e usar o jaleco de cor branca de mangas compridas, sempre 
que estiver dentro do laboratório, mesmo que não esteja trabalhando.  O uso é 
obrigatório de luvas para a manipulação das peças anatômicas, que deve ser 
feita nas bancadas/locais destinados para tal fim. 

 
12. Os usuários que possuem cabelo comprido devem deixá-los presos ao fazerem 

as práticas.  
 



13. Deve-se evitar trabalhar com roupas muito folgadas, fios, pulseiras ou outro tipo 
de adornos que possam se embolar com os instrumentos e colocarem em risco a 
segurança;  

 
14. Utilizar roupas e calçados adequados que proporcionem maior segurança, tais 

como calças compridas e sapatos fechados.  
 
15. É proibido fumar no Laboratório de Anatomia e Fisiologia.  

 
16. É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida nas dependências do 

Laboratório de Anatomia e Fisiologia.  
 
17. É proibido o uso de medicamentos e a aplicação de cosméticos nas 

dependências do Laboratório de Anatomia e Fisiologia.  
 
18. É proibido o manuseio de lentes de contato nas dependências do Laboratório de 

Anatomia e Fisiologia. 
 
19. Caberá aos colegiados dos cursos indicarem os professores responsáveis pelos 

seus laboratórios.  
 

20. Na primeira aula prática da disciplina usuária do Laboratório de Anatomia e 
Fisiologia, o professor responsável ou o professor da turma deverá orientar os 
alunos em relação ao conteúdo das normas de utilização dos laboratórios e 
esclarecer dúvidas dos alunos em relação aos procedimentos de segurança que 
deverão ser adotados.  
 

21. Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras de 
segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio de 
equipamentos, ferramentas, máquinas, utensílios, componentes, materiais e 
substâncias;  

 
22. É de responsabilidade do Professor e do monitor o gerenciamento interno dos 

EPI (Equipamentos de Proteção Individual).  
 
23. É de responsabilidade exclusiva dos professores e monitores o gerenciamento 

dos rejeitos nos laboratórios de pesquisa.  
 

24. É tarefa exclusiva dos professores responsáveis pelas disciplinas experimentais 
o fornecimento prévio dos métodos e procedimentos para realização dos 
experimentos, tratamento dos dados. 

 
25. O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver usando o 

laboratório) tem total autonomia para remover do laboratório o usuário que não 
estiver seguindo estritamente as normas de utilização.  

 
26. Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar de que os 

equipamentos, peças anatômicas, bancadas, ferramentas e utensílios estejam 
em perfeita ordem, limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de 
forma organizada.  

 



27. Em algumas experiências o aluno deverá trabalhar com termômetros ou 
manusear instrumentos contendo mercúrio. O mercúrio é uma substância 
altamente poluente e nociva ao organismo. Se houver derrame de mercúrio, 
seja por quebra de equipamento ou mal uso de instrumentos, afaste-se do local e 
chame imediatamente o professor. Nunca toque no mercúrio ou “brinque” com 
ele. 
 

28. Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar de que os 
equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita ordem, 
limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma organizada. 
Todo o material deve ser mantido no melhor estado de conservação possível.  
 

29. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos somente 
poderão ser executados por pessoas autorizadas. 

 
30. Alguns equipamentos, em acordo com a sua aplicação, devem receber as 

sinalizações abaixo. Os usuários devem ter atenção com a sinalização. 
 

 
Choque elétrico 

Risco de corte e/ou 
esmagamento 

Risco de queimadura Substância venenosa

 
31. Casos omissos na aplicação destas normas serão resolvidos pela Coordenação 

de Pesquisas e Laboratórios. 
 

 


