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1. OBJETIVO 

            

Estabelecer as ações corretivas em emergências envolvendo produtos químicos, podendo 

ser derramamento, vazamento ou resíduos gerados de outras formas. 

 

 

2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Este procedimento se aplica a todos os laboratórios de ensino que façam uso de produtos 

químicos. 

 

 

3. REFÊRENCIAS 

 
I- NBR 14725 - estabelece critérios para o sistema de classificação de perigos de produtos 

químicos, sejam eles substâncias ou misturas, de modo a fornecer ao usuário informações 
relativas à segurança, à saúde humana e ao meio ambiente. 

II- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
III- Manual de produtos químicos CETESB. 

 
 

4. DEFINIÇÕES 

 

• Emergência Química: Situação envolvendo produtos químicos que pode, de alguma forma, 
representar um perigo à saúde e segurança das pessoas, ao meio ambiente, requerendo 
intervenções imediatas. 

 

• FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos): Documento com 
informações básicas sobre saúde, segurança e meio ambiente. Regulado pela Norma NBR14725 
– Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. 

 

• Materiais Absorventes: São materiais com estrutura capaz de absorver líquidos por absorção, 
podem ser naturais ou sintéticos. 
 

•  EPI: Equipamento de Proteção Individual.  
 



 

• Produtos Perigosos: são classificados produtos perigosos os que apresentam como 
características serem inflamáveis, corrosivos e tóxicos. 

 
 

 

5. PROCEDIMENTO 

  

 Este procedimento define como atuar nas seguintes possíveis situações em casos de 

derramamentos de produtos químicos perigosos.  

        

 

5.1 LICENÇA PARA USO, GUARDA E OPERAÇÃO 

 

As quantidades de produtos químicos utilizadas pela IES nas práticas laboratoriais são 

inferiores aos valores padronizados nas licenças ambientais e determinações legais.  

 

 

5.2 AQUISIÇÃO 

 

5.2.1.  Solicitação 

Os produtos químicos podem ser solicitados por: 

• Professores; 

• Alunos; 

• Técnicos dos laboratórios de ensino. 

O usuário deverá solicitar ajuda ao Responsável Técnico para avaliação conforme o item 

5.2.2 deste procedimento. 

O solicitante é responsável pelo: acondicionamento/armazenamento correto, utilização de 

EPI’s e infraestrutura conforme o solicitado na FISPQ. 

 

5.2.2. Avaliação 

Antes da compra de um produto químico ou produto químico controlado, seja uma situação 

de primeira compra ou reposição de estoques, deverá ser feita uma avaliação pelo Responsável 

Técnico sobre os seguintes aspectos:  

• Característica; 

• Quantidade;  

• Armazenagem;  

• Utilização; 

• Descarte. 

 



 

 

 

5.2.3. Compra 

Quando a solicitação de compras chegar para o Apoio aos Laboratórios, será feita a 

conferência se está completa e se tem a aprovação inclusive do responsável técnico antes de 

prosseguir com a formalização da solicitação de compras. 

Após o processo do Apoio aos Laboratórios, a solicitação de compra será processada pela 

equipe de Compras.  

É vetada a compra de fornecedores que não possuam tais licenças ou que não façam o 

transporte adequado dos produtos.  

 

 

5.3. RECEBIMENTO  

 

5.3.1. Envio pelo fornecedor 

O fornecedor deverá enviar o produto químico conforme a especificação e deverá atender 

os requisitos de documentações conforme observado no item 5.2.3 deste procedimento. 

 

5.3.2. Recepção 

A recepção da IES receberá o produto, assinará a nota fiscal ou comprovante de recebimento 

e passará a informação para a equipe de Apoio aos Laboratórios.  

 

5.3.3. Conferência e liberação para a retirada 

No ato do recebimento é necessário conferir se o produto recebido tem no mínimo 3 meses 

de validade, caso contrário será preciso solicitar a devolução e a troca do produto para o fornecedor.  

Em seguida, providenciar a FISPQ do produto que deverá acompanhar o mesmo tanto no 

local de utilização, quanto no local de armazenamento. Este documento precisa ficar em local visível 

e de fácil acesso para auxiliar em eventuais emergências e incidentes. 

Caso o produto esteja de acordo com os critérios de conferência, a equipe de Apoio aos 

Laboratórios adiciona o item em um local de espera, comunica sobre o status aos solicitantes e 

responsável técnico em casos de produtos controlados. 

  

5.3.4. Retirada 

A retirada do produto deverá ocorrer com a maior brevidade possível, em casos onde o 

armazenamento pode ocorrer no almoxarifado, fica o solicitante como responsável por sinalizar 

essa demanda ao Apoio aos Laboratórios.  

 

 

 



 

5.4. ARMAZENAMENTO 

 

Os produtos devem ser armazenados pelo usurário sempre de acordo com sua 

compatibilidade até que sejam utilizados ou descartados. Exemplo: inflamáveis, corrosivos, tóxico, 

explosivo, comburente e irritante.  

É necessário consultar as FISPQs para determinar com maior precisão qual melhor forma de 

armazenamento dos produtos. Assim como os principais riscos de estabilidade e reatividade. 

Ao armazenar os produtos químicos deve-se obedecer aos critérios de compatibilidade para 

evitar acidentes e reações indesejadas. 

Produtos inflamáveis devem ser armazenados em armário corta-fogo devidamente 

aterrado.  

Produtos corrosivos devem estar armazenados adequadamente e com a devida contenção 

para eventuais derramamentos. 

De acordo com a NBR 14725 – Parte 3 a forma mais atual para identificação de riscos em 

rótulos é através de Pictogramas.  

 
Pictogramas e riscos relacionados. 

 

  

5.5. MANUSEIO  

 

Antes do uso de produtos químicos, é necessário conhecer os riscos relacionados à atividade. 

Essas informações são apresentadas nas FISPQs, assim como informações de primeiros socorros, 

meios de combate a incêndio, medidas de controle de derramamento, manuseio e armazenamento, 

EPIs recomendados, propriedades, estabilidade e reatividade, entre outras.  



 

As FISPQs devem estar em idioma local, assim como os rótulos dos produtos a serem 

manuseados, em cumprimento da NBR 14725 – Parte 4.  

Em caso de derramamento ou acidente ambiental, deverá ser seguido a limpeza do local 

conforme o item 5.5 deste programa.  

 

5.5.1. Rotulagem 

A rotulagem do produto químico é feita conforme a NBR 14725 – Parte 3. Modelo da etiqueta 

de rotulagem está no anexo 9 deste procedimento. 

É necessária a rotulagem nas situações:  

• Quando o produto químico é fracionado; 

• Quando o rótulo original sofreu avarias; 

• Para soluções preparadas no laboratório de química. 

Atenção: as soluções deverão ser preparadas apenas no laboratório de química devido a 

infraestrutura e equipamentos adequados para a manipulação por profissional habilitado. 

A rotulagem é solicitada pelos laboratórios de ensino para o Responsável Técnico.  

 

5.5.2. Inventário de Produtos Químicos  

O inventário de produtos químicos é controlado através do formulário que será controlado 

por forma digital pelo responsável técnico.  

Cada laboratório de ensino deverá preencher as informações dos produtos utilizados e 

manter atualizado. 

As FISPQs deverão ser salvas em local específico da rede, dentro da pasta de cada laboratório 

para fácil acesso.  

O arquivo deverá estar em PDF e renomeado com nome do reagente – fabricante. 

A cópia física deverá ser impressa e estar disponível para consulta dentro do laboratório de 

ensino, em local visível e de fácil acesso. Deverá estar na pasta indicada e em ordem alfabética. 

 

 

5.6. DESCARTE 

 

Para realizar o descarte de produtos químicos é importante obedecer às recomendações 

apresentadas na FISPQ. 

As embalagens para o descarte dos resíduos perigosos devem ser homologadas pelo 

INMETRO e estar em conformidade com a norma NBR 11564:2002. 

É importante manter todos os recipientes que contenham resíduos identificados, conforme 

a etiqueta apresentada no anexo 9 deste procedimento e manter as FDSRs – FOR.LQUI.003 Ficha 

com Dados de Segurança do Resíduo atualizadas, para segurança dos usuários e do meio ambiente.  



 

Após o total preenchimento da embalagem que contenha resíduos, a mesma deve ser 

encaminhada para o técnico responsável pelo laboratório que prosseguirá com a correta destinação 

deste resíduo.  

Para o descarte de reagentes ou produtos em sua embalagem original, deve ser mantida a 

FISPQ deste produto e obedecer às regras de armazenamento por compatibilidade, para evitar 

acidentes.  

O mal acondicionamento e identificação de resíduos também pode ser considerado crime 

ambiental, conforme o artigo 56 da Lei 9605/98. 

 

 

5.7 ATUAÇÃO EM OCORRÊNCIAS: 

 

 I - Derramamento de Pequeno e Médio Porte em relação ao volume: 

• Realize sempre o atendimento ao derramamento acompanhado de outra pessoa capacitada 

para atender esse tipo de ocorrência;  

• Identifique o tipo de material que foi derramado, com o auxílio do rótulo e da FISPQ 

correspondente;  

• Caso o produto seja inflamável, desligue todas as possíveis fontes de ignição do local;  

• Isole a área com o auxílio da fita zebrada;  

• Identifique o local com uma placa (PERIGO! DERRAME DE PRODUTO QUÍMICO – MANTENHA 

DISTÂNCIA);  

• Faça à comunicação do acidente as pessoas que trabalham no local e ao Responsável 

Técnico; 

• Ventile a área;  

• Identifique as incompatibilidades do material derramado;  

• Coloque os EPIs indicados na FISPQ;  

• Avalie a quantidade e a extensão do derramamento;  

• Verifique a disponibilidade de material absorvente;  

• Se o material derramado for conhecido, ou seja, de sua rotina de trabalho e o perigo 

controlado, inicie a limpeza imediatamente, com o auxílio das mantas absorventes 

apropriadas.  

 

II - Derramamento de grande porte em relação ao volume:  

• Comunique ao responsável do local, que entrará em contato como Responsável Técnico a 

ocorrência do vazamento ou derramamento;  

• Informe às pessoas que trabalham no local, caso observe a liberação de gases e odores fortes 

e solicite-as que saiam do local.  



 

• Se não houver risco à sua integridade, identifique o material, isto pode ser feito lendo o 

rótulo, a FISPQ do produto ou conversando com as pessoas que trabalham no local.  

• Isole a área e nunca se aproxime de um produto derramado sem ter a informação do 

material;  

• Coloque os EPIs conforme indicado na FISPQ do produto;  

• Coloque barreiras de contenção para evitar que o derramamento se espalhe;  

• Em áreas abertas, posicione-se a favor do vento para poder avaliar o derramamento ou 

vazamento; 

• Em áreas fechadas, promova a ventilação da área para poder avaliar o derramamento ou 

vazamento, caso seja necessário entrar na área o uso de EPIs é fundamental; 

• Verifique as possíveis incompatibilidades do material derramado com base na FISPQ ou 

documento equivalente; 

• Avalie a extensão do derramamento, em áreas externas se o derramamento não está 

seguindo para esgotos pluviais, se o derramamento não pode oferecer risco à estação de 

tratamento de efluentes. No caso de esgoto ou galerias de águas pluviais se não há o risco 

deste vazamento atingir rios ou cursos de água; 

• Realize o descarte de todo material utilizado na contenção do derramamento, inclusive o 

produto químico residual de acordo com o procedimento de descarte de resíduos perigosos 

de laboratórios; 

• Avalie a forma que a contenção do derramamento vai ser conduzida. 

• Após a utilização dos itens contidos nos kits de mitigação, deve-se providenciar o devido 

descarte conforme o procedimento.  
 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

• É responsabilidade de todos a aplicação das orientações descritas neste procedimento, 
sempre que necessário; 

• Assegurar a segurança das pessoas e do meio ambiente envolvido; 

• Utilizar EPI’s conforme descrito na FISPQ; 

• Descartar adequadamente o resíduo gerado no derramamento.  

• Orientar sobre a contenção dos derramamentos de pequenos, médio e grande porte; 

• Comunicar órgãos responsáveis caso necessário. 
 

 

7. TREINAMENTOS 

 

Todos que utilizarem produtos químicos durante sua rotina de trabalho devem ser treinados 

para utilização deste procedimento.  

Curitiba, 2020. 


