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1 - Apresentação 
 

(a) Capelas Químicas 

A capela química de exaustão é um equipamento de proteção coletiva 

necessária para a manipulação de produtos químicos sólidos e líquidos que 

produzam vapores tóxicos, materiais particulados perigosos ou potencialmente 

prejudiciais à saúde. A função da capela de exaustão é eliminar tais vapores 

utilizando filtros e exaustores adequados, a fim de preservar a saúde do 

operador e das demais pessoas do laboratório.  

(b) Capelas Químicas do LAMULT - IFGW 

O LAMULT - Laboratório Multiusuários do Instituto de Física “Gleb 

Wataghin” – IFGW possui duas capelas químicas: a denominada capela química 

de Processos (Figura 1) e a capela química Sala Limpa (Figura 2) que estão 

localizadas dentro da Sala de Processos e Sala Limpa, respectivamente. Uma vez 

que a Sala Limpa apresenta atmosfera controlada com pressão positiva, a capela 

Sala Limpa possui regras específicas de funcionamento, que estão descritas no 

documento Procedimentos para Operação de Equipamentos – capela Sala Limpa. 

 

  

Figura 1: Capela química de Processos 

localizada na Sala de Processos do LAMULT 

– IFGW. 

Figura 2: Capela química Sala Limpa localizada 

na Sala Limpa do LAMULT – IFGW. 

 

https://www.hipperquimica.com.br/equipamentos-para-laboratorio/capela-de-exaustao-de-gases/capela-de-exaustao-de-gases-sp80n#_blank
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2 - Objetivo 
Oferecer estrutura adequada e segura para manipulação de produtos químicos e 

materiais particulados, previamente aprovados pelo LAMULT – IFGW. Oferecer 

treinamento básico operacional e de segurança para uso das capelas químicas. 

3 - Público alvo 
 Usuários internos do Instituto de Física “Gleb Wataghin” - IFGW abrangendo 

alunos, professores e funcionários. 

 

4 - Responsabilidades 

Infraestrutura física: O LAMULT é responsável pelas instalações tais 

como capelas, bancadas, armários, gavetas e equipamentos internos. Todo 

usuário deve ser orientado sobre sua utilização e obrigatoriamente solicitar 

permissão para uso dos itens. 

Itens externos ao LAMULT: O usuário é responsável por todo material 

externo que portar para uso interno no LAMULT. É obrigatório comunicar aos 

responsáveis do LAMULT os itens externos, como: amostras, vidrarias, produtos 

químicos, pinças, dispositivos óptico-eletrônicos, equipamentos acessórios, etc. O 

coordenador, supervisor e técnicos do LAMULT não irão se responsabilizar por 

qualquer material de projeto ou pessoal deixado no laboratório, após o término 

do experimento. 

Produtos químicos – O usuário é responsável em trazer os produtos 

químicos que serão utilizados, os quais serão devidamente descritos antes 

do agendamento do experimento.  

Vidrarias do LAMULT – O laboratório disponibiliza vidraria básica 

para os experimentos. É de responsabilidade do usuário a limpeza após o 

uso. É proibido deixar armazenado qualquer tipo de material nas 

dependências do LAMULT. 

Refrigerador – O laboratório disponibiliza um refrigerador para 

armazenamento de produtos, desde que previamente descritos e 

identificados, durante a realização do experimento. Uma vez terminado, 

retirar todo material externo, que não pertença ao laboratório. 

 
5 - Manutenção, organização e limpeza 

 
As capelas químicas e toda infraestrutura de apoio: bancadas, 

equipamentos anexos como balanças, deionizadores, spinner, pontos de ar 
comprimido, etc. são de uso coletivo e todos os usuários, conforme treinamento 

e orientação deverão promover a manutenção, organização e limpeza, durante e 
após o uso dos itens. No caso de algum equipamento apresentar qualquer 
problema técnico, o usuário deverá comunicar prontamente aos responsáveis do 

laboratório. 
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6 - Acesso e Permanência  
 

Esse capítulo tem por finalidade normatizar a forma de acesso dos 
usuários, permanência e utilização dos equipamentos e espaço da Sala de 
Processos do LAMULT – IFGW. 

 

➢ É proibido acessar o LAMULT – IFGW fora do horário administrativo e aos 
finais de semana, em qualquer tipo de atividade, principalmente aquelas 

que apresentem riscos potencialmente elevados. 
 

➢ É proibido utilizar a Sala de Processos e as capelas químicas para 
armazenar materiais de projetos ou de qualquer outra natureza que não 
pertençam ao laboratório.  

 

➢ Após a utilização do laboratório, o usuário deverá retirar todo seu material, 
tais como amostras, vidrarias, materiais de consumo. 

 

➢ Após o uso dos equipamentos, deixá-los em boas condições com relação à 
organização e limpeza, para posterior utilização, seguindo o protocolo de 

uso dos equipamentos. 
 

➢ Todos os itens descritos neste documento se aplicam também aos 
visitantes, sendo que o acesso e a permanência nos laboratórios somente 
poderão ocorrer após receberem instruções de segurança e estarem 

acompanhados de um usuário que esteja devidamente treinado e orientado. 
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7 - Conduta e Atitudes 

 

Este item tem por finalidade delinear a forma de conduta e atitudes de 

todas as pessoas, docentes, funcionários e alunos que frequentam o LAMULT, e 
de maneira específica os usuários das capelas químicas, de forma a minimizar os 

riscos das atividades efetuadas e eventuais danos ao patrimônio. 
 

➢ O laboratório deverá ser utilizado, exclusivamente, com atividades para o 

qual foi designado; 
 

➢ É proibido o acesso ou permanência de pessoas não autorizadas nas 

dependências do laboratório; 
 

➢ É obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados. Não é 

permitido o uso de saias e bermudas;  
 

➢ Deve-se evitar trabalhar com roupas folgadas, fones de ouvido, relógios, 

colares e pulseiras, ou outro tipo de adornos que coloquem em risco a 
segurança; 

 

➢ Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos enquanto 
estiverem no laboratório; 

 

➢ Não se recomenda o uso de lentes de contato. As lentes são de difícil 
remoção no caso de algum corpo estranho entrar nos olhos e o contato com 

vapores podem causar danos. Se necessário o uso de lentes de contato, 
deve-se sempre usar óculos de proteção;  

 

➢ É proibido fumar;  
 

➢ É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida; 

 

➢ Durante o experimento é proibido o uso de qualquer aparelho sonoro como 
telefones celulares, rádios, notebooks, etc. 
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8 - Equipamentos e Proteção Individual (EPI) 

 

 É obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado 
sempre que for manipular produtos químicos. Alguns EPI´s estão disponíveis no 

LAMULT (Tabela 1). 
 

➢ Usar jaleco de mangas compridas e com tecido de algodão durante todas as 

atividades que envolvam manipulação de produtos químicos dentro ou fora 
da capela. Recomenda-se o uso de mangas com punhos e fechamento com 
velcro ou botões de pressão para facilitar a abertura em situação de 

emergência; 
 

➢ Usar luvas para manuseio de produtos químicos tóxicos e corrosivos; 
 

➢ Usar óculos de proteção ao manipular, transportar ou armazenar 
substâncias químicas; 

 

➢ Se forem manipular substâncias que possam explodir, além da 
proteção dos olhos, usar protetor facial. 
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Equipamentos de Proteção Individual  
disponíveis no LAMULT 

Proteção para as mãos 

Luva nitrílica descartável 

 

Luva nitrílica cano médio 

 

Luva para baixas temperaturas  
(-35°C) 

 

Proteção para olhos e rosto 

Óculos de ampla visão 

 

 

Protetor facial 

 

Proteção para o corpo 

Avental de PVC 

 

 
Tabela  1: Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponíveis no LAMULT – IFGW. 
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9 - Uso das capelas químicas 
 

➢ Providencie toda a documentação e autorizações exigidas pelo LAMULT para 
utilização das capelas químicas. Elas são pré-requisitos necessários para 
agendar o experimento.  

 

➢ Quando for manipular um produto químico pela primeira vez, consultar a 
Fispq (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).  

Fispq é um documento básico com informações de risco a saúde, 
primeiros socorros, dados físico-químicos, reatividade, legislação de 

transporte, impacto ambiental.  
No Brasil este é normatizado pela NBR14725 (Requerimento para a 
elaboração da FISPQ).  

A Fispq pode ser consultada pela página: 
https://produtosquimicos.cetesb.sp.gov.br/Ficha 

 

➢ Conhecer os riscos e as propriedades físicas e químicas das substâncias que 

for utilizar.  
Nos rótulos dos frascos dos produtos químicos há uma sinalização 

(pictograma) informando o perigo (anexo I). Observe com atenção antes 
de abrir o frasco e manipular o produto. 

➢ Consultar também tabela de incompatibilidade de produtos químicos 

(anexo II) quando realizar um experimento pela primeira vez; 

 

➢ Mantenha a capela limpa e organizada; 

 

➢ Sempre que possível, mantenha todas as portas do laboratório fechadas; 
 

➢ A abertura de frascos contendo produtos de alta volatilidade deve 
obrigatoriamente ser feita nas capelas químicas; 

 

➢ Ligue a capela alguns minutos antes de iniciar o trabalho; 
 

➢ Mantenha no interior da capela os materiais estritamente necessários ao 

seu experimento; 
 

➢ Não deixe objetos grandes na região frontal da capela, obstruindo a 

entrada de ar; 
 

➢ Procure posicionar as fontes de vapores e gases mais ao fundo da capela, 

evitando que a porta de vidro da capela embace;  
 

➢ Trabalhe com o vidro frontal fechado ou com abertura máxima conforme 
sinalizado na região frontal da capela (setas vermelhas); 

 

➢ Sempre respeite os limites de abertura da capela; 
 

https://produtosquimicos.cetesb.sp.gov.br/Ficha
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➢ Evite movimentos bruscos em frente às capelas, para não gerar 
turbulência no fluxo de ar; 

 

➢ Nunca coloque a cabeça dentro de uma capela em operação; 
 

➢ Mantenha-se a mais de 15 ou 20 cm da face da capela, quando em uso; 

 

➢ Não inicie qualquer trabalho que exija aquecimento sem fazer a prévia 
remoção de produtos inflamáveis da capela. 

 

➢ Mantenha a capela ligada, pelo menos por 15 minutos, após finalizar o 
experimento; 

 

➢ Após o término da atividade todo material deve ser retirado da capela e a 
mesma deverá ser limpa; 

 

➢ Após o uso das capelas químicas e antes de deixar o laboratório, lavar as 
mãos cuidadosamente (mesmo que tenha utilizado luvas). 

 

➢ Jamais use a capela para o descarte de substâncias químicas, voláteis, 
sólidas, etc., desobedecendo às recomendações de segurança para o 

descarte correto; 
 

➢ É proibido o armazenamento prolongado de substâncias ou qualquer outro 
material na capela. Caso seja necessária a permanência provisória de 
algum material na capela, solicitar permissão junto aos responsáveis pelo 

LAMULT, e o mesmo deverá ser devidamente identificado para evitar 
acidentes.  

 

➢ É proibido estocar rejeitos de qualquer tipo no LAMULT, após o uso das 
capelas químicas. 
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10 - Procedimentos em caso de acidentes 

 

(a)  Derramamento de produtos tóxicos ou inflamáveis  

sobre o corpo 

1. Remover as roupas atingidas sob o chuveiro de emergência; 

2. Lavar a área do corpo afetada com água fria por 15 minutos ou enquanto 

persistir dor ou ardência;  

3. Encaminhar a vítima ao atendimento médico de emergência;  

4. Informar o produto químico envolvido no acidente. 

 

(b) Olhos atingidos por produtos químicos 

1. Lavar os olhos atingidos no lava olhos, por 15 minutos, 

com água fria; 

2. Encaminhar a vítima ao atendimento médico de emergência;  

3. Informar o produto químico envolvido no acidente. 

 

➢ É obrigatória a comunicação de qualquer acidente à Comissão de 
Segurança. Em caso de lesão corporal de qualquer natureza, encaminhar a 
vítima diretamente ao Pronto Socorro do Hospital Universitário. 

 

➢ Os telefones de emergência, de órgãos como SAMU, Corpo de 

Bombeiros e Segurança do Campus, devem estar em locais bem 

visíveis no laboratório (Figura 3); 

 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/lava_olhos.html
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Figura 3: Lista de TELEFONES UTÉIS. 
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ANEXO I (PICTOGRAMAS) 

 

Código das 
Classes de 

Perigo 

Classes de Perigo Pictograma 

CP1 Oxidante 

 

CP2 

Inflamável 

Autorreativos 

Pirofórico 

Auto-aquecível 

Emite gás inflamável 

 

CP3 

Explosivo 

Reativo 

 
 

CP4 Tóxico agudo (severo) 

 

CP5 

Corrosivo à pele 

Causa danos severos aos olhos 

Corrosivo aos metais 
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CP6 Gases sobre pressão 

 

CP7 

Carcinogênico 

Sensibillizante respiratório 

Tóxico reprodutivo 

Tóxico a órgão alvo específico 
(exposições repetidas) 

Mutagênico a células 
germinativas 

Perigoso por aspiração 

 

CP8 

Tóxico à vida aquática (agudo) 

Tóxico à vida aquática 
(crônico)  

 

CP9 

Irritação da pele e dos olhos 

Sensibilizante da pele 

Tóxico a órgão alvo específico 
(única exposição)  

Tóxico agudo (prejudicial) 

Prejudicial à camada de ozônio  
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ANEXO II 

INCOMPATIBILIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

SUBSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM 

Acetileno  Cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio  

Acetona  Ácido sulfúrico concentrado e misturas de ácido 

nítrico  

Ácido Acético  Óxido de cromo IV, ácido nítrico, ácido 

perclórico, peróxidos, permanganato, anilina, 

líquidos e gases combustíveis  

Ácido Cianídrico (HCN)  Ácido nítrico, álcalis  

Ácido crômico e cromo  Ácido acético, naftaleno, glicerina, alcoóis e 

líquidos inflamáveis em geral, cânfora, terebintina  

Ácido fluorídrico (HF)  Amônia (aquosa ou anidra)  

Ácido Nítrico  Ácido acético, anilina, líquido e gases 

combustíveis  

Ácido Oxálico  Prata, sais de mercúrio  

Ácido Perclórico  Anidrido acético, alcoóis, papel, madeira, clorato 

de potássio, perclorato de potássio  

Ácido sulfúrico (H2SO4)  Clorato de potássio, perclorato de potássio, 

permanganato de potássio (e compostos similares 

de metais leves, como sódio e lítio)  

Água  Cloreto de etila, metais alcalinos e alcalino 

terrosos, seus hidretos e óxidos, peróxido de bário, 

carbetos, ácido crômico, oxicloreto de fósforo, 

pentacloreto de fósforo, pentóxido de fósforo, 

ácido sulfúrico, tetróxido de enxofre  

Alumínio (pó)  Hidrocarbonetos clorados, halogênios, dióxido de 

carbono, ácidos orgânicos  

Amônia (anidra)  Mercúrio, cloreto, hipoclorito de cálcio, iodeto, 

brometo e ácido fluorídrico  

Amônio Nitrato  Ácidos, metais em pó, substâncias orgânicas ou 

combustíveis finamente divididos  

Anilina  Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio  

Azidas  Ácidos  
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Brometo  Amônia, acetileno, butadieno, hidrocarbonos, 

hidrogênio, sódio, metais finamente divididos, 

terebintina e outros hidrocarbonetos.  

Carbonato de cálcio  Água e álcool.  

Carvão Ativo  Hipoclorito de cálcio, oxidantes 

Cianetos  Ácidos  

Cloratos  Sais de amônio, ácidos, metais em pó, enxofre, 

orgânicos finamente divididos ou materiais 

combustíveis.  

Clorato de potássio  Ácido sulfúrico e outros ácidos  

Clorato de sódio  Ácidos, sais de amônio, materiais oxidáveis, 

enxofre  

Cloro  Amônia, acetileno, butadieno, hidrocarbonetos, 

hidrogênio, sódio, metais finamente divididos, 

terebintina e outros hidrocarbonetos.  

Cobre  Acetileno, peróxido de hidrogênio 

Cromo IV Óxido  Ácido acético, naftaleno, glicerina, líquidos 

combustíveis.  

Dióxido de cloro  Amônia, metano, fosfito, sulfeto de hidrogênio.  

Flúor  Isole de tudo  

Fósforo (branco)  ar, oxigênio, álcalis, agentes redutores  

Hidrocarbonetos (ex. metano, propano, butano, 

benzeno, tolueno etc)  
Flúor, cloro, bromo, ácido crômico, peróxido de 

sódio 

Hipocloritos  Ácidos, carvão ativado  

Iodo  Acetileno, amônia (aquosa ou anidra), hidrogênio  

Líquidos inflamáveis  Nitrato de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido 

nítrico, peróxido de sódio, halogênios  

Mercúrio  Acetileno, amoníaco, ácido fulmínico  

Metais Alcalinos e Alcalinos terrosos  Água, hidrocarboneto clorados, dióxido de 

carbono, halogênios, alcoóis, aldeídos, cetonas, 

ácidos.  

Nitratos  Ácido sulfúrico  

Nitrato de amônio  Ácidos, metais finamente divididos, líquidos 

inflamáveis, cloratos, nitratos, enxofre, materiais 

orgânicos ou combustíveis finamente divididos.  

Nitritos  Cianeto de sódio ou de potássio  
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Nitroparafinas  Bases inorgânicas, aminas  

Oxigênio  Óleos, graxas, hidrogênio, gases, sólidos ou 

líquidos inflamáveis  

Pentóxido de fósforo  Água  

Perclorato de potássio  Veja ácido sulfúrico e outros ácidos, e também 

cloratos)  

Permanganato de Potássio  Glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico  

Peróxido de Hidrogênio  Cobre, cromo, ferro, alcoóis, acetonas, substâncias 

combustíveis  

Peróxidos, orgânicos  Ácidos (orgânicos ou inorgânicos), evite atrito, 

estocar em local fresco  

Prata  Acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, 

compostos de amônio, ácido fulmínico  

Selenidios  Agentes redutores  

Sódio  Água, tetracloreto de carbono, dióxido de carbono  

Sulfetos  Ácidos  

Telurídios  Agentes redutores  

 

 


