
RESOLUÇÃO Nº 03-CADCAM/C/UNICENTRO, DE 25 DE MAIO DE 2016.

Aprova o Manual de Uso dos Laboratórios
do Campus Cedeteg, UNICENTRO.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS CEDETEG,
UNIDADE  UNIVERSITÁRIA DE  GUARAPUAVA,  DA UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO
CENTRO-OESTE, UNICENTRO:

considerando o Regulamento de Normas e Utilização dos Laboratórios do  Campus
CEDETEG, da UNICENTRO, aprovado pela Resolução nº 22-CEPE/UNICENTRO, de 15 de junho
de 2012;

considerando o Parecer nº 16/2015-CADCAM/C, contido no protocolo nº 8.176, de
31 de agosto de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar  o  Manual  de  Uso  dos  Laboratórios  do Campus  Cedeteg,
Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete  do  Presidente  do  Conselho  Administrativo  do  Campus Cedeteg,
UNICENTRO.

Prof. Fábio Hernandes,
Presidente do CADCAM/C.
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 03-CADCAM/C/UNICENTRO, DE 25 DE MAIO DE 2016.

MANUAL DE USO DOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS CEDETEG, UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO-PR.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 Este manual objetiva cumprir o disposto no artigo 15 do Regulamento de Normas e Utilização
dos Laboratórios do Campus Cedeteg, aprovado pela Resolução nº 22-CEPE/UNICENTRO, de 15
de junho de 2012, contemplando questões relativas às normas de uso, à prevenção de acidentes, à
destinação de resíduos e à prestação de primeiros socorros nos Laboratórios do Campus Cedeteg.

1.2 O conteúdo deste manual foi elaborado por Comissão constituída pela Chefia da Divisão de
Laboratórios e técnicos de laboratórios do Campus Cedeteg.

2. REGRAS BÁSICAS

2.1 A comunidade acadêmica, ao utilizar os ambientes laboratoriais nas dependências do Campus
Cedeteg, deve realizar o trabalho de maneira segura e cuidadosa para salvaguardar vidas e prevenir
acidentes.

2.2 Recomendações gerais:

- É proibido comer e beber nos laboratórios, com exceção dos destinados a análises sensoriais.

- É proibido fumar nos laboratórios.

- É necessário evitar o hábito de levar as mãos à boca, nariz, olhos, rosto ou cabelo, no âmbito dos
laboratórios. 

-  É imprescindível  lavar  as  mãos antes  e após  o trabalho,  bem como durante a realização dos
experimentos.

- Devem ser utilizadas vestimentas que protejam membros superiores e inferiores do corpo, jalecos
de manga comprida ou outro tipo de uniforme protetor.

- Devem ser utilizados calçados fechados e que possibilitem boa aderência ao piso. 

-  É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual,  EPIs,  durante experimentos que
envolvam riscos químicos, físicos, biológicos e de acidentes.

- Para evitar acidentes e/ou contaminações, não devem ser usadas joias ou outros adornos nas mãos.

- Deve-se usar cabine de segurança biológica para manusear materiais infecciosos ou materiais que
necessitem de proteção contra contaminação e capelas de exaustão de gases para trabalhos com
vapores tóxicos.

- Deve-se utilizar dispositivos de contenção ou minimizar as atividades produtoras de aerossóis.

- Todas as superfícies de trabalho devem ser limpas quando houver respingos ou derramamentos,
sendo necessário  observar  o  processo de  desinfecção específico  para  a  escolha  e  utilização do
agente desinfetante adequado. 
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- Vidraria quebrada e pipetas descartáveis, após descontaminação, devem ser acondicionadas em
recipientes adequados, com paredes rígidas, rotulados, indicando o conteúdo antes da destinação.

- Não levar à boca qualquer tipo de reagente, materiais, vidraria ou equipamento. 

- O responsável pelo laboratório deve estar atento a qualquer alteração no quadro de saúde dos
usuários do laboratório.

- No caso de cabelos compridos, mantê-los presos durante as atividades laboratoriais.

-  Trabalhar em local devidamente ventilado,  iluminado e livre de obstáculos,  com exceção dos
laboratórios que possam sofrer ou causar algum tipo de contaminação.

- Ter conhecimento prévio dos riscos e perigos ao manusear substâncias químicas e/ou biológicas.

-  Durante  o  aquecimento  de  substâncias,  se  for  necessário  segurar  ou  transportar  o  recipiente,
utilizar dispositivo de segurança, evitando direcionar a extremidade aberta a pessoas ou animais.

-  É  proibido  o  manuseio  de  objetos  de  uso  comum,  usando  luvas  contaminadas  com material
infeccioso, corrosivo ou tóxico.

-  Não  retirar  equipamentos  e  materiais  dos  laboratórios  ou  deslocá-los  sem  autorização  do
responsável. 

- É obrigatório que os usuários dos laboratórios que manipulam materiais perfuro-cortantes estejam
vacinados contra hepatite B e tétano.

- Utilizar os materiais e utensílios dos laboratórios apenas para as finalidades a que se destinam.

- Em períodos de recesso, feriados e finais de semana, sempre realizar atividades acompanhado de
no mínimo mais uma pessoa.

- Os usuários devem receber treinamento prévio para manusear os equipamentos.

3. RISCOS 

3.1 Riscos físicos

3.1.1 O laboratório com riscos físicos apresenta índices elevados de ruído, temperaturas extremas,
vibrações, pressões anormais e radiações.

3.1.2 Cuidados em caso de riscos com temperaturas extremas:

- Manter fontes geradoras de calor em locais adequados e que não ofereçam riscos.

- Identificar o material aquecido.

- Ao trabalhar com materiais em temperaturas extremas é obrigatório o uso de equipamentos de
proteção individual, EPIs, adequados.

3.1.3 Ao adentrar em câmara de resfriamento ou de congelamento, é obrigatório o uso de vestimenta
de proteção.

3.1.4  Durante  a  operação de  equipamentos  que emitam radiação,  como,  por  exemplo,  raio-x  e
nucleares,  é  indispensável  o  uso  de  vestimenta  de  proteção,  que  deve  ficar  à  disposição  no
laboratório, bem como monitoramento de dosimetria individual.
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3.1.5 Quando se trabalhar em câmara de segurança biológica, verificar se a luz ultra-violeta (UV)
está desligada.

3.1.6 É obrigatório o uso de protetor auricular para os usuários de equipamentos que produzem
ruído acima dos limites de tolerância.

3.1.7  Para  o  manuseio  das  autoclaves,  caldeiras  e  vasos  de  pressão  devem ser  observadas  as
seguintes normas de segurança:

- Manter as válvulas de segurança e dispositivos de controle em boas condições de uso.

- Não abrir o equipamento enquanto a pressão da câmara não se igualar à pressão externa. 

- Ao abrir o equipamento, proteger o rosto para evitar queimaduras.

- Utilizar luvas de proteção para a retirada dos materiais ainda quentes.

- Atender as demais normas contidas na NR-13 do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho.

3.1.8 Em laboratórios que apresentam riscos físicos é obrigatório fixar na porta uma placa contendo:

- Símbolo de risco biológico e classe do risco.

- Aviso de acesso restrito.

- Contato telefônico do responsável pelo laboratório.

3.2 Riscos químicos

3.2.1  Laboratórios  com  riscos  químicos  possuem  substâncias  tóxicas,  irritantes,  corrosivas,
contaminantes  do  ambiente,  carcinogênicas,  voláteis,  inflamáveis,  combustíveis,  oxidantes  e
explosivas.

3.2.2  Experimentos  que  envolvam a  produção  de  gases  contaminantes  do  ambiente  devem ser
realizados em capelas de exaustão, com anteparos de vidro ou acrílico e, quando necessário, usar
máscaras com filtros adequados. 

3.2.3 Em experimentos  que envolvam substâncias tóxicas,  irritantes,  corrosivas,  carcinogênicas,
voláteis e oxidantes deve-se evitar a inalação e/ou contato direto. 

3.2.4 Ao manipular substâncias voláteis, inflamáveis e combustíveis, utilizar capelas de exaustão
afastadas de fontes geradoras de calor. Ao abrir os recipientes, tomar cuidados com substâncias que
estão sob pressão.

3.2.5  Ao  manipular  substâncias  explosivas  ou  muito  reativas,  evitar  choques  mecânicos  e
proximidade com fontes geradoras de calor.

3.2.6 Cuidado ao adicionar água diretamente sobre substâncias muito reativas.

3.2.7 Em laboratórios com a presença constante de poeiras minerais, utilizar óculos, luvas e máscara
de proteção.

3.2.8  Ao armazenar  substâncias  químicas,  verificar  a  classificação destas,  para  que  não ocorra
proximidade de substâncias incompatíveis.

3.2.9 Não sobrecarregar os armários ao armazenar substâncias químicas.

3.2.10 Utilizar escadas apropriadas para retirada de reagentes químicos de locais altos.
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3.2.11 Em laboratórios que apresentam riscos biológicos é obrigatório fixar na porta uma placa
contendo:

- Símbolo de risco biológico e classe do risco.

- Aviso de acesso restrito.

- Contato telefônico do responsável pelo laboratório.

3.3 Riscos biológicos

3.3.1 Laboratórios com riscos biológicos são aqueles nos quais são manipulados microrganismos
com potencial patogênico e/ou organismos geneticamente modificados.

3.3.2 Em laboratórios  que apresentam riscos  biológicos  é  obrigatório fixar  na porta  uma placa
contendo:

- Símbolo de risco biológico e classe do risco.

- Aviso de acesso restrito.

- Contato telefônico do responsável pelo laboratório.

3.3.3 Para evitar dispersão de microrganismos infecciosos, deve-se utilizar as cabines de segurança
biológica, bem como seguir os procedimentos listados abaixo:

- Fechar as portas e evitar a circulação de pessoas no laboratório durante o uso da cabine. 

- Lavar as mãos e antebraços com água e sabão e secar com papel toalha descartável. 

- Usar jaleco de manga longa, luvas e máscara, e, quando necessário, gorro e pró-pé.

- Limpar os objetos com álcool 70% antes de introduzi-los na cabine.

- Não colocar, na cabine,  materiais  que possam ser contaminados, tais  como: madeira,  papelão,
papel, lápis, borracha.

3.3.4 Os materiais contaminados devem passar por rotina de desinfecção adequada.

3.3.5 Materiais perfuro cortantes devem ser manuseados com atenção rigorosa e descontaminados
logo após o uso. 

3.3.6 Para recapar agulhas, utilizar pinça e luvas de segurança, evitando-se o contato direto com as
mãos, conforme regulamentação vigente.

3.4 Riscos de acidentes

3.4.1 Os riscos de acidentes se referem às circunstâncias que provocam alteração da rotina normal
de trabalho em um laboratório.

3.4.2 Ao operar equipamentos com sistema de transmissão de movimento, verificar se as partes
móveis  das  máquinas,  como  engrenagens,  correias,  roscas  sem  fim,  polias  e  outros,  estão
protegidas. Os cabelos devem estar presos e não utilizar adornos nas mãos.

3.4.3  Equipamentos  perfuro-cortantes  devem ser  colocados  ou  fixados  em superfícies  firmes  e
manuseados com os equipamentos de proteção individual, EPIs, necessários, evitando-se direcionar
a parte perfuro-cortante para pessoas.
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3.4.4 Ao utilizar vidrarias, tomar os seguintes cuidados:

- Observar a resistência mecânica, térmica e química, de acordo com cada material. 

- Não utilizar vidrarias trincadas ou com bordas cortantes. 

- Evitar choques mecânico e térmico.

- Utilizar pinças e/ou luvas apropriadas ao manipular vidros aquecidos.

- Nunca colocar frascos hermeticamente fechados na autoclave.

- Ao manipular substâncias que possam gerar gases e/ou vapores, manter um alívio de pressão para
evitar explosões.

3.4.5 Durante a utilização de cilindros contendo gases sob pressão,  deve-se tomar os seguintes
cuidados: 

- Somente utilizar cilindros equipados com manômetro e válvula de redução.

- O transporte e manutenção de cilindros devem ser realizados por empresa especializada.

- Deixar os cilindros amarrados de forma segura e afastados de fontes de calor.

3.4.6  Ao manusear  materiais  aquecidos  em estufas,  mantas,  chapas  e  muflas,  utilizar  luvas  de
segurança.

3.4.7 Durante o manuseio de animais, tomar cuidado com reações inesperadas, tais como coices e
mordeduras, mantendo uma distância segura e utilizando os equipamentos de proteção individual,
EPIs, necessários.

3.4.8 Para evitar quedas e contusões, manter o piso seco e a mobília organizada.

3.4.12 Instalar  os  equipamentos  em locais  adequados e  utilizá-los  conforme recomendações  do
fabricante.

3.4.14 Nunca ligar equipamentos elétricos sem antes verificar a voltagem correta.

3.4.15 Não deixar equipamento ligado no laboratório, fora do expediente, sem anotações. 

3.4.16  Não  armazenar  ou  manusear  produtos  inflamáveis  nas  proximidades  dos  equipamentos
elétricos, mesmo que estes estejam desligados.

3.4.17 Para evitar incêndios devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Não misturar reagentes ou soluções sem prévio conhecimento da compatibilidade química.

- Manusear materiais e/ou solventes inflamáveis distantes de fontes de calor.

- Não sobrecarregar as tomadas, respeitando as recomendações do fabricante.

- Ao perceber indícios de incêndios, desligar o equipamento e avisar o responsável imediatamente.

- Ao constatar vazamento de gás, não ligar ou desligar equipamentos e a luz do laboratório, fechar a
válvula geral do gás, ventilar o ambiente e se afastar do local.

3.4.18 Em caso de incêndio, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros (193) e a Direção-Geral do
Campus Cedeteg (42-3629-8103).

3.4.19 No combate a pequenos focos de incêndio, deve-se utilizar o extintor, observando as classes
listadas abaixo:
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- Classe A: materiais que queimam em superfície e em profundidade. Exemplos: madeira, papel e
tecido.

- Classe B: líquidos inflamáveis. Queimam na superfície. Exemplos: álcool, gasolina e querosene.

- Classe C: equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Exemplos: computadores, televisores
e motores.

- Classe D: materiais que requerem agentes extintores específicos. Exemplos: pó de zinco, sódio e
magnésio.

4. RESÍDUOS

4.1 Resíduos são materiais não aproveitados e que são classificados em perigosos (Classe I) e não
perigosos (Classe II). Os resíduos perigosos são aqueles cujas propriedades físicas, químicas e/ou
infectocontagiosas  podem  acarretar  riscos  à  saúde  pública  e/ou  riscos  ao  ambiente,  quando  o
resíduo for gerenciado de forma inadequada.

4.2  O  gerenciamento  de  resíduos  deve  seguir  as  seguintes  regulamentações:  Resolução  nº  33-
RDC/ANVISA; Resolução nº 306-RDC/ANVISA; NBR ABNT nº 10.004; NBR ABNT nº 7.500; e
Resolução nº 358-CONAMA.

4.2.1 Resíduo biológico: é a expressão usada para descrever os diferentes tipos de resíduos que
incluem agentes  infecciosos.  Para  fornecer  um ambiente  de  trabalho  seguro,  todos  os  agentes
infecciosos devem ser manipulados de acordo com o Nível de Biossegurança (NB) a que estão
relacionados,  dependendo  de:  virulência,  patogenicidade,  estabilidade,  rota  de  propagação,
comunicabilidade, quantidade e disponibilidade de vacinas ou de tratamento. O NB aplicável define
não somente  os  procedimentos  gerais  de  manipulação,  mas  também o tratamento  dos  resíduos
biológicos. ,As seguintes categorias de resíduos são consideradas resíduos biológicos:

- Resíduo medicinal: envolve todo o resíduo continuamente gerado em diagnóstico, em tratamento
ou na imunização de seres humanos ou de animais, em pesquisa e na produção de testes biológicos. 

- Resíduos de laboratórios biológicos ou que trabalhem com substâncias controladas: aqueles cujas
pesquisas envolvem moléculas de DNA recombinante ou outras atividades reguladas pela Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

- Resíduo patológico: como, por exemplo, carcaças animais. 

4.2.2 Resíduo químico: neste grupo estão incluídos diversos produtos, como substâncias e produtos
químicos  rejeitados  (vencidos  ou  em desuso),  e  os  resíduos  provenientes  de  aulas  práticas  ou
projetos  de  pesquisa.  Algumas  substâncias  químicas  e  misturas  de  produtos  químicos  são
considerados  resíduos  perigosos  pela  Agência  de  Proteção  Ambiental  Norte-Americana
(Environmental Protect Agency – EPA). Um resíduo químico que não se encontre entre os citados
pela  EPA,  mas  possua  uma  ou  mais  das  seguintes  características:  ignitividade,  corrosividade,
reatividade ou toxicidade; deve ser considerado resíduo perigoso, segundo a NBR nº 10.004.

4.2.3 Resíduo radioativo: esse grupo é classificado como resíduo de baixo ou de alto  nível  de
radioatividade. O resíduo de baixo nível é típico daquele encontrado em instituições médicas e de
pesquisa enquanto o resíduo de alto nível típico é aquele gerado em reatores nucleares. Devemos
considerar resíduo radioativo todo o resíduo com radioatividade detectável que seja gerado nos
procedimentos que envolvem o material radioativo licenciado. 
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4.2.4 Resíduo tipo A1:

a) Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os
hemoderivados;  descarte  de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios  de cultura e
instrumentais  utilizados  para  transferência,  inoculação  ou  mistura  de  culturas;  resíduos  de
laboratórios de manipulação genética.

b)  Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de
contaminação  biológica  por  agentes  Classe  de  Risco  4,  microrganismos  com  relevância
epidemiológica  e  risco  de  disseminação  ou  causador  de  doença  emergente  que  se  torne
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.

c) Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por
má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta.

d) Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais
resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma
livre.

4.2.5  Resíduo  tipo  A2:  carcaças,  peças  anatômicas,  vísceras  e  outros  resíduos  provenientes  de
animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como
suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microorganismos de
relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.

4.2.6 Resíduo tipo A3: peças anatômicas humanas; produto de fecundação sem sinais vitais, com
peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que
20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição por pacientes
ou familiares.

4.2.7 Resíduo tipo A4:

a) Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; filtros de ar e gases
aspirados  de  área  contaminada;  membrana  filtrante  de  equipamento  médico-hospitalar  e  de
pesquisa, entre outros similares.

b)  Sobras  de  amostras  de  laboratório  e  seus  recipientes  contendo  fezes,  urina  e  secreções,
provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de
Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microorganismo
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante, ou cujo mecanismo
de transmissão seja desconhecido, ou com suspeita de contaminação com príons.

c) Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de
cirurgia plástica que gere esse tipo de resíduo.

d) Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue
ou líquidos corpóreos na forma livre.

e) Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos
ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica.

f) Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações.

g) Bolsas transfusionais vazias ou com residual pós-transfusão.
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4.2.8  Resíduo  tipo  A5:  órgãos,  tecidos,  fluidos  orgânicos,  materiais  perfuro-cortantesperfuro-
cortantes  ou escarificantes  e  demais  materiais  resultantes  da atenção à  saúde de indivíduos  ou
animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.

4.3 Os resíduos biológicos infectantes devem ser acondicionados em saco branco, conforme NBR nº
9.190 e em lixeira com tampa e pedal, identificada como lixo infectante. Todos os resíduos devem
ser acondicionados visando prevenir e proteger sua liberação nas etapas subsequentes. 

4.4 Os resíduos que serão destinados à incineração (A1, A2, A3 e A5) deverão ser acondicionados
em  sacos  brancos  leitosos,  contendo  em  uma  de  suas  faces  o  símbolo  internacional  de
“SUBSTÂNCIA INFECTANTE” e tendo todas as demais características estabelecidas pela NBR nº
9.190 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

4.5 Os resíduos perfuro-cortantesperfuro-cortantes (A4) deverão ser descartados em recipientes que
atendam aos padrões estabelecidos pela NBR nº 13.853 da ABNT e IPT-NEA-55.

4.6 Quanto ao pré-tratamento, em se tratando de resíduos do serviço de saúde, os procedimentos
podem ocorrer no próprio local de geração ou externamente, sendo aplicáveis tanto aos químicos
quanto  aos  infectantes.  Os  métodos  mais  comuns  de  pré-tratamento  são  a  autoclavação  e  a
desinfecção química. 

4.7 Na  autoclavação a descontaminação se dá quando o resíduo é exposto a altas temperaturas
mediante contato com vapor de água, durante um período de tempo suficiente para destruir todos os
agentes patogênicos. Para uma quantidade pequena de resíduos (de 5 a 8 quilos), requer um ciclo de
60 minutos a 121 ºC, para que ocorra a completa penetração do vapor no material a ser autoclavado.
A eficiência do processo depende do tipo e do tamanho dos recipientes a serem esterilizados, e
ainda de sua distribuição no interior da autoclave. 

4.8 A desinfecção química pode ser utilizada para o tratamento de resíduos líquidos, como sangue,
urina  e  outros  fluidos  corpóreos.  Dentre  os  agentes  desinfetantes  mais  comuns estão:  aldeídos,
compostos a base de cloro, sais de amônio e compostos fenólicos.

4.9 Devem ser destinados à empresa especializada em coleta de resíduo, que realizará a incineração,
os  resíduos  biológicos  do  tipo  A1,  A2,  A3,  A4 e  A5,  além de  curativos,  chumaços,  espéculos
descartáveis, esparadrapo, algodão, gaze, drenos, equipos, escalpes, bolsas coletoras, material de
sutura, luvas, todo e qualquer material que entrar em contato com pacientes. 

4.10 Resíduos químicos: esse grupo de resíduos deve ser separado de acordo com as categorias a
que pertencem.

4.10.1 Segregação dos resíduos inorgânicos: 

- Soluções aquosas de metais pesados.

- Ácidos e/ou soluções ácidas.

- Bases e/ou soluções básicas.

- Sulfetos.

- Cianetos.

- Mercúrio metálico (recuperação).

- Sais de prata (recuperação).

- Metais pesados.
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4.10.2 Resíduos orgânicos.

4.11 Acondicionamento:

- Cada tipo de resíduo deve ser acondicionado em um frasco devidamente rotulado.

- Podem ser usados frascos de vidro ou polietileno, desde que não haja incompatibilidade com o
resíduo a ser armazenado.

- Não misturar substâncias ou produtos incompatíveis no mesmo recipiente.

- Não colocar produtos químicos corrosivos ou reativos em recipientes metálicos.

- Podem ser utilizados frascos de reagentes, desde que o rótulo seja completamente retirado e o
frasco seja lavado com água. Deve-se proceder a lavagem tríplice com o menor volume de água
possível, e a água de lavagem dos frascos deve ser considerada resíduo da substância contida no
mesmo.

4.12 Medidas e cuidados:

-  Resíduos inorgânicos ácidos e  suas soluções aquosas: diluir  com água,  neutralizar com bases
diluídas (para pH entre 6 – 8) e descartar na rede coletora de esgoto em água corrente. 

- Resíduos inorgânicos básicos e suas soluções aquosas: diluir com água, neutralizar com ácidos
diluídos (para pH entre 6 – 8) e descartar na rede coletora de esgoto em água corrente. 

- Resíduos inorgânicos neutros e suas soluções aquosas: diluir com água e descartar na rede coletora
de esgoto em água corrente. Concentração máxima permitida até 0,1 g ou 0,1 mL/3 mL de água e
com baixa toxicidade. Não deve exceder 100 g ou 100 mL/dia/ponto.

- Resíduos inorgânicos insolúveis em água:

a)  Com  risco  de  contaminação  ambiental:  armazenar  em  frascos  etiquetados  para  posterior
recolhimento.

b) Sem risco de contaminação ambiental: coletar em saco plástico e descartar como lixo comum.

4.13  Soluções  contendo  metal  pesado  devem ser  armazenadas  em bombonas,  após  terem sido
precipitados  na  forma  de  hidróxido  por  solução  de  cal  ou  hidróxido  de  sódio  comercial,
observando-se a faixa de pH indicada para precipitação de cada cátion.

4.14 Segregação dos resíduos orgânicos:

- Solventes orgânicos não-halogenados.

- Solventes orgânicos com mais que 5% de água.

- Solventes orgânicos com menos que 5% de água.

- Soluções de material orgânico biodegradável.

- Soluções aquosas contendo substâncias orgânicas.

- Soluções de corantes.

- Soluções de substâncias carcinogênicas, mutagênicas, teratogênicas ou que apresente toxicidade
conhecida.

- Pesticidas (descrever a classe a que pertencem: organoclorados, organofosforados, etc);

4.15  Quanto  ao  acondicionamento  dos  resíduos  orgânicos,  devem  ser  seguidas  as  mesmas
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orientações descritas no acondicionamento de resíduos inorgânicos.

4.16 Medidas e cuidados:

- Resíduos orgânicos e suas soluções aquosas tóxicas: coletar em frascos devidamente rotulados e
que destaquem essas informações.

- Resíduos orgânicos ácidos e suas soluções aquosas que não apresentem toxicidade: diluir com
água, neutralizar com bases diluídas e descartar na rede coletora de esgoto em água corrente.

-  Resíduos orgânicos básicos e suas soluções aquosas que não apresente toxicidade: diluir  com
água, neutralizar com ácidos diluídos e descartar na rede coletora de esgoto em água corrente.

- Resíduos orgânicos neutros e suas soluções aquosas que não apresentem toxicidade: diluir com
água e descartar na rede coletora de esgoto em água corrente.

- Resíduos orgânicos sólidos insolúveis em água com risco de contaminação ao meio ambiente:

a) Armazenar em frascos etiquetados e para posterior recolhimento.

b) Sem risco de contaminação ao meio ambiente: filtrar e descartar em lixo comum.

c)  Os  adsorventes  usados  em cromatografia  (sílica)  devem ser  coletados  em caixa  de  papelão
revestida com saco plástico ou em um recipiente de polietileno. Não misturar a sílica com resíduos
líquidos, tampouco se pode misturar papel, plástico, luvas ou recipientes de vidro naquele contendo
resíduo de sílica. Se o adsorvente não contiver metais pesados, solventes orgânicos, pesticidas ou
outros produtos classificados como tóxicos, podem ser dispostos no lixo comum. Caso contenha
alguns desses compostos, indicar a concentração de cada um dos contaminantes no rótulo do frasco
e coletá-lo para a eliminação como um resíduo perigoso.

- Resíduos de solventes orgânicos:

a)  Solventes halogenados puros ou em mistura: armazenar em frascos etiquetados para posterior
incineração.

b) Solventes isentos de halogenados, puros ou em mistura, tanto os com mais ou menos que 5% de
água: coletar em frascos etiquetados, para posterior incineração.

c)  Solventes isentos  de toxicidade,  puros ou em solução aquosa,  utilizados em grande volume:
coletar em frascos etiquetados para posterior incineração.

d) Solventes que formam peróxidos e suas misturas: armazenar pelo menor tempo possível.

e)  Recuperação  de  solvente:  indicada  apenas  se  a  unidade  possuir  infraestrutura  adequada  e
profissional preparado para desempenhar tal atividade.

4.17 Substâncias tóxicas: os frascos de pesticidas solúveis em água devem ser submetidos à tríplice
lavagem  e  enviados  aos  postos  de  coleta,  conforme  regulamentação  vigente.  Os  resíduos  de
laboratório contendo pesticidas devem ser classificados como os demais resíduos orgânicos.

4.18  Resíduos  radioativos  são  comumente  chamados  de  rejeitos  e  podem ser  definidos  como
qualquer  material  resultante  de  atividade  humana,  que  contenha  radionuclídeos  em quantidade
superior  aos  limites  de  isenção  especificados  na  Norma CNEN-NE-6.02,  de  Licenciamento  de
Instalações Radioativas, e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista. Todo o rejeito
radioativo que também puder ser definido como rejeito perigoso (NBR 10.004) deve ser manuseado
como mistura de rejeito, de acordo com as exigências de seus constituintes radioativos e químicos.
Isso  inclui  etiquetar  o  recipiente  com  a  expressão  “Rejeito  perigoso”.  A maioria  dos  rejeitos
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radioativos não se encaixa no critério de mistura de rejeitos; entretanto podem ser classificados
como inflamável, corrosivo ou tóxico.

4.19 Os rejeitos radioativos podem ser classificados como: 

4.19.1 Resíduos radioativos líquidos:

a) Solvente aquoso.

b) Solvente orgânico.

4.19.2 Resíduos radioativos sólidos:

a)  Rejeito  radioativo  em geral:  frascos,  ponteiras  para pipeta,  microplacas,  luvas,  papel  toalha,
membranas de nitrocelulose e géis radioativos.

b) Frasco original do radionuclídeo.

c) Rejeito radioativo biológico: animais, sangue, etc.

4.19.3 Resíduos radioativos gasosos:

a) Radionuclídeos gasosos ou subprodutos de outros rejeitos.

4.20 A segregação dos rejeitos deve ser feita no mesmo local em que foram produzidos, levando-se
em conta as seguintes características:

- Estado físico.

- Tipo de radionuclídeo – tempo de meia vida.

- Compactáveis ou não-compactáveis.

- Orgânicos ou inorgânicos.

- Putrescíveis ou patogênicos, se for o caso.

- Outras características perigosas: explosividade, combustibilidade, inflamabilidade, piroforicidade,
corrosividade e toxicidade química.

4.21 Acondicionamento e armazenamento dos rejeitos radioativos:

a) Todos os recipientes contendo rejeitos radioativos devem ser corretamente rotulados.

b)  As  informações  sobre  o  radioisótopo  devem  estar  dispostas  no  rótulo  na  parte  frontal  do
recipiente que o contém e na ficha, que deve ser preenchida e guardada por um período igual a duas
vezes o tempo de decaimento do radioisótopo em questão.

c) As misturas ou as soluções devem apresentar todos os componentes além de suas concentrações.

d) Segue descrição detalhada do correto acondicionamento e armazenamento:

- Acondicionamento de resíduos radioativos sólidos: devem ser acondicionados em saco plástico
amarelo  com  espessura  entre  0,08-0,2  mm  de  20  litros,  inseridos  em  lixeira  de  acrílico
(radionuclídeos de emissão beta) ou de chumbo (radionuclídeos de emissão gama).

- Acondicionamento de resíduos sólidos biológicos (animais): devem ser embrulhados, um a um,
em papel permeável e armazenados em freezer destinado para esse fim.

-  Acondicionamento  de  resíduos  líquidos  inorgânicos:  devem ser  coletados  separadamente  dos
orgânicos,  em recipientes  plásticos  ou vítreos.  Os rejeitos  coletados  devem possuir  as  mesmas
características  químicas,  a  fim  de  não  causar  reações  exotérmicas  ou  geração  de  gases.  Os
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recipientes devem ser colocados em bandeja de material inquebrável, com profundidade suficiente
para conter a quantidade do líquido, caso haja derramamento.

-  Armazenamento  de resíduos sólidos:  os  rejeitos  radioativos  devem ser  armazenados em local
reservado a eles para futura disposição como resíduo convencional ou para encaminhamento a um
organismo especializado. Para qualquer radionuclídeo, o limite de descarte é de 74 Bq/g (2 nCi/g),
conforme norma CNEN-NE-6.05. Nos casos de atividade específica < 74 Bq/g (2nCi/g), os resíduos
podem ser eliminados na coleta de lixo urbano ou hospitalar.

- Atividade específica > 74 Bq/g (2nCi/g) é armazenada na própria instalação até o decaimento de
sua  atividade,  até  valores  inferiores  ao  limite  de  descarga.  Para  a  determinação  do  tempo  de
armazenamento, considera-se a meia-vida do radionuclídeo.

-  Armazenamento  dos  resíduos  líquidos:  os  recipientes  de  rejeitos  líquidos  devem  ter  uma
embalagem secundária, tal como uma bandeja plástica, para conter escapes ou derrames. Pode ser
feito o ajuste do pH dos rejeitos aquosos entre 5,5 e 9,0. A neutralização de líquidos corrosivos
reduz extremamente custos e riscos durante a eliminação.

4.21 Resíduo de serviços de Raio X (fixador): não deve ser eliminado, por se tratar de resíduo de
alta periculosidade, devendo ser tratado conforme o previsto na Resolução CONAMA nº 358, de 29
de abril de 2005.

5. PRIMEIROS SOCORROS

5.1 Primeiros socorros são as medidas imediatas tomadas após um acidente a fim de preservar a
segurança do acidentado e demais usuários.

5.2 Em caso de acidente, efetuar os primeiros socorros e, caso necessário, chamar imediatamente o
SAMU  para  que  a  vítima  seja  encaminhada  ao  hospital  mais  próximo,  bem  como  avisar  ao
responsável pelo laboratório sobre o acidente.

5.3  Quando  o  fogo  atingir  a  roupa  de  uma  pessoa,  proceder  uma  das  seguintes  técnicas  para
extinção do fogo: levá-la para debaixo do chuveiro de emergência, envolvê-la em cobertor e rolá-la
no chão.

5.4 Em caso de cortes, lavar abundantemente o local em água corrente, com sabão neutro.

5.5 Em caso de quedas, contusões ou fraturas, aplicar gelo e/ou imobilizar o local lesionado.o.

5.6  Em caso  de  acidente  com choque elétrico,  desligar  a  corrente  elétrica.  Caso  isto  não  seja
possível, utilizar material não condutor para separar a vítima da corrente, evitando contato direto.

5.7 Em caso de ingestão de químicos,  chamar imediatamente o SAMU para que a  vítima seja
encaminhada ao hospital mais próximo e levar a embalagem do produto.

5.8 Em caso de exposição a material biológico patogênico, lavar o local com água e sabão neutro,
nos casos de exposições pericutâneas ou cutâneas; e lavar exaustivamente com água ou com solução
salina fisiológica, no caso de exposições de mucosas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Este manual deve ser amplamente divulgado aos responsáveis e usuários dos laboratórios do
Campus Cedeteg e deve ser publicado em local de fácil acesso e visualização nos laboratórios.
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6.2 Em caso de danos em equipamentos e/ou na infraestrutura dos laboratórios do Campus Cedeteg,
os usuários não devem proceder a manutenção sem o acompanhamento de pessoal especializado,
bem como devem informar à Direção-Geral do Campus sobre o dano.

6.2 Em caso de não cumprimento das  recomendações  definidas neste  manual  pelos  docentes  e
agentes universitários, caberá à Direção-Geral do Campus Cedeteg a análise e aplicação de penas
disciplinares, conforme regulamentação vigente.

6.3  Em caso  de  não  cumprimento  das  recomendações  definidas  neste  manual  pelos  discentes
usuários dos laboratórios,  estes estarão sujeitos  às infrações disciplinares,  conforme previsto na
Resolução  nº  23/2004-COU/UNICENTRO,  que  aprova  o  Regime  Disciplinar  Discente  na
UNICENTRO.

6.4  As  disposições  contidas  neste  Manual  serão  submetidas  a  um  processo  contínuo  de
acompanhamento e aperfeiçoamento, por meio de Comissão a ser instituída pela Direção-Geral do
Campus Cedeteg.
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