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RESUMO

O grande número de problemas de estocagem em laboratório químico deve-se à diversidade de reagentes que são armazenados. O 
acondicionamento sem as especificações de produtos químicos associada com a falta de planejamento e controle propicia acidentes pessoais e 
danos materiais. Sendo assim, o armazenamento de substâncias químicas deve ser organizado de forma a se obter uma disposição adequada dos 
reagentes para não gerar acidentes e evitar compras desnecessárias.  Segundo Ferreira et al., (2012), Os riscos envolvidos  no manuseio de 
reagentes dependem das substâncias que estão em uso, que são classificadas de acordo com o tipo de reação que pode promover. Os reagentes 
devem ser armazenados considerando a sua natureza e a compatibilidade, sendo necessário reservar um local separado para armazenar os 
produtos com propriedades químicas distintas. Esta incompatibilidade ou reatividade deve ser considerada, não somente para o armazenamento, 
mas também na manipulação, no transporte e no descarte somente organizar em ordem alfabética os reagentes, se estes estiverem agrupados 
pela natureza do reagente. Com isso, esse trabalho tem por objetivo a elaboração e implementação da organização de reagentes químicos por 
meio de uma matriz de incompatibilidade. Para tanto foi necessário realizar um levantamento sobre quais eram e onde ficavam os reagentes 
químicos dos laboratórios de química da Universidade Estácio de Sá – Campus Macaé. Após esse levantamento, foi elaborada uma matriz de 
incompatibilidade, para que os reagentes fossem reagrupados de acordo com a mesma (Oliveira, 2007). Além disso, os armários e prateleiras 
foram rearranjados conforme os grupos previstos na matriz. Foi realizado também um sistema de identificação visual, para que todos que 
tivessem acesso ao almoxarifado de reagentes entendessem o esquema de separação por incompatibilidade. Para controle de estoque, foi 
elaborada uma planilha com a correspondência entre cada reagente, sua localização e quantidade. Foi desenvolvido também um plano de ação 
em caso de acidente para cada aula ministrada, nesse também contemplava as informações de FISQP dos reagentes usados naquela em cada aula 
prática. Com esse levantamento de dados, foi possível realizar organização os reagentes de forma descrita, o que resultou em melhor 
aproveitamento dos espaços internos dos armários e prateleiras, facilitando a localização e o manuseio dos reagentes. Os resultados ainda 
mostraram que a elaboração da planilha de controle de estoque permitiu um maior controle de compra, evitando que quantidades em excesso de 
reagentes sejam adquiridas. Sendo assim, o estudo permitiu concluir que a implementação da matriz de incompatibilidade de reagentes evita 
acidentes, diminui a perda de reagentes pela degradação com o tempo ou pelo armazenamento incorreto. Além de contribuir para a diminuição 
de resíduos líquidos, visto que com essas ações de controle foi possível evitar descartes de reagentes que ainda não foram utilizados.
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