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CAPÍTULO 1 - CÁLCULOS PARA SOLUÇÕES 
 

1.1 DENSIDADE 

 

A densidade é uma importante propriedade física da matéria, e corresponde a 

relação entre a massa e o volume ocupado elemento, sendo representado pela 

fórmula:  

D = m         
        v 

Geralmente, esta prorpiedade física é espressa em gramas por centímetro 

cúbico (g/cm3). Alguns fatores, como a temperatura por exemplo, podem ser 

fundamentais para o cálculo e constância dos valores de densidade.  

 

 

1.2 DILUIÇÕES 

 

Diluir significa adicionar ou retirar solvente de uma solução. Assim, os cálculos 

envolvendo diluição de soluções estão diretamente relacionados com o aumento ou 

diminuição do volume do solvente. 

Os itens envolvidos e que podem ser calculados quando uma diluição é realizada 

são: 

• Volume da solução inicial (Vi); 

• Volume da solução final (Vf); 

• Concentração (comum ou em mol/L) da solução final (Cf ou Mf); 

• Concentração da solução inicial (Ci ou Mi); 

• Volume de solvente adicionado (Va); 

• Volume de solvente retirado (Vr). 

 

1.2.1 Fórmulas para determinar o volume final em uma diluição 

 

O volume final da solução que foi diluída é calculado de acordo com o tipo de diluição: 

• Diluição com acréscimo de água 

Se a diluição envolver o acréscimo de solvente, o volume final é definido pela soma 

do volume inicial com o volume de solvente adicionado. 
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Vf = Vi + Va 

Vf = Vi + Va 

Vf = 15 + 35 

Vf = 50 mL 

 

• Diluição com retirada de solvente 

Se a diluição envolver a retirada de solvente, o volume final é definido pela subtração 

entre o volume inicial e o volume de solvente retirado. 

Vf = Vi - Vr 

 

1.2.2 Fórmula para determinar a concentração da solução na diluição 

 

Para determinar a concentração final ou inicial de uma diluição, devemos utilizar as 

seguintes expressões: 

• Com relação à concentração comum: 

Ci.Vi = Cf.Vf 

Ci.Vi = Cf.Vf 
92.6 = 70. Vf 
552 = Vf.70 
552 = Vf. 
70 
Vf = 7,885L 
Caso vá adicionar um líquido para diluir o material inicial, basta usar: 
Va = Vf - Vi 

Va = Vf - Vi 

Va = 7,885 – 6 
Va = 1,885L 
 

Observação: a formula C1.V1 = C2.V2 corresponde a uma outra forma de escerver a 

fórmula acima. 

• Com relação à concentração molar: 

Mi.Vi = Mf.Vf 

Mi.Vi = Mf.Vf 
0,5.15 = Mf.50 
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Vf = Vi + Va 

Vf = Vi + Va 

Vf = 15 + 35 

Vf = 50 mL 

 

• Diluição com retirada de solvente 

Se a diluição envolver a retirada de solvente, o volume final é definido pela subtração 

entre o volume inicial e o volume de solvente retirado. 

Vf = Vi - Vr 

 

1.2.2 Fórmula para determinar a concentração da solução na diluição 

 

Para determinar a concentração final ou inicial de uma diluição, devemos utilizar as 

seguintes expressões: 

• Com relação à concentração comum: 

Ci.Vi = Cf.Vf 

Ci.Vi = Cf.Vf 
92.6 = 70. Vf 
552 = Vf.70 
552 = Vf. 
70 
Vf = 7,885L 
Caso vá adicionar um líquido para diluir o material inicial, basta usar: 
Va = Vf - Vi 

Va = Vf - Vi 

Va = 7,885 – 6 
Va = 1,885L 
 

Observação: a formula C1.V1 = C2.V2 corresponde a uma outra forma de escerver a 

fórmula acima. 

• Com relação à concentração molar: 

Mi.Vi = Mf.Vf 

Mi.Vi = Mf.Vf 
0,5.15 = Mf.50 

7,5 = Mf.50 
Mf = 7,5 
      50 
Mf = 0,15 M 
 
1.3 MISTURA DE SOLUTOS IGUAIS 

 

 Neste tipo de mistura, além de aumentar o volume total da solução, eleva-se a 

concentração de soluto e solvente conforme forem as condições encontradas em cada 

solução, sendo representada pela fórmula:  

 

Ci1 . Vi1 + Ci2 . Vi2 + ...+ Cin . Vin = Cf . V  

                                Ou 

 Mi1 . Vi1 + Mi2 . Vi2 + ... + Min . Vin = Mf . Vf 
 

1.3 MASSA MOLECULAR  

 

A massa molecular respresenta somatória da massa dos átomos dos 

componentes presentes na molécula.  

Massa molecular = ΣMA 

 
 
1.5 CONCENTRAÇÃO COMUM (C) 

 

 A concentração comum de uma solução corresponde a relação entre a massa 

e o volume da solução, semelhante ao ocorrido no calculo de densidade, sendo:  

C = m 
       V 
Onde: C = concentração comum (g/L), m = massa do soluto (gramas) V = volume 

(litros) 

 

1.6  CONCENTRAÇÃO MOLAR (M) OU MOLARIDADE  
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M = n   

       V 

M =    m             

     MM .  V 

Onde: M = concentração molar (mol/L), n = número de mols (mol), V = volume (litros), 

m = massa do soluto (gramas), MM = massa molar do soluto (gramas).  

 Quando desejar dissolver um produto com a massa molar expressa no rótulo, 

use o método de regra de três para diluição. Por exemplo:  

A massa molar do cloreto de sódio (NaCl) é 58,44 g/mol e deseja-se um litro de 

solução a 5M. Como proceder? 

58,44 = 1M 

   X     = 5M 

5 . 58,44 = X . 1M 

292,2 = X 

  1M 

292,2 = X  

Isto significa que: para fazer um litro de uma solução de cloreto de sódio a 5M 

você utilizará 292,2gr de soluto para 1L de solvente (neste caso, água). Caso deseje 

apenas 250mL da solução, repita a operação seguindo o método de regra de três, ou 

seja:  

292,2gr = 1L  

    X       = 0,250L 

292,2 . 0,250 =  X . 1L 

73,05 =  X  

   1L  

73,05 =  X  

Portanto, para preparar 250mL de uma solução de NaCl a 5M utilizará 73,05gr 

de cloreto de sódio.  

 

 

1.4 PORCENTAGEM 

 

Porcentagem (%) é o modo mais simples de expressar a concentração química de 

uma solução, a qual pode ser feita de três maneiras: 
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M = n   

       V 
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     MM .  V 
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 Quando desejar dissolver um produto com a massa molar expressa no rótulo, 

use o método de regra de três para diluição. Por exemplo:  

A massa molar do cloreto de sódio (NaCl) é 58,44 g/mol e deseja-se um litro de 

solução a 5M. Como proceder? 

58,44 = 1M 

   X     = 5M 

5 . 58,44 = X . 1M 

292,2 = X 

  1M 

292,2 = X  

Isto significa que: para fazer um litro de uma solução de cloreto de sódio a 5M 

você utilizará 292,2gr de soluto para 1L de solvente (neste caso, água). Caso deseje 

apenas 250mL da solução, repita a operação seguindo o método de regra de três, ou 

seja:  

292,2gr = 1L  

    X       = 0,250L 

292,2 . 0,250 =  X . 1L 

73,05 =  X  

   1L  

73,05 =  X  

Portanto, para preparar 250mL de uma solução de NaCl a 5M utilizará 73,05gr 

de cloreto de sódio.  

 

 

1.4 PORCENTAGEM 

 

Porcentagem (%) é o modo mais simples de expressar a concentração química de 

uma solução, a qual pode ser feita de três maneiras: 

 

1.4.1 % Peso/Volume (P/V) - gramas de soluto em 100 mL de solução. 

 

Expressa quantas gramas de soluto há em  100 mL  de  solução. 

Assim, por exemplo uma solução de NaCl a 0,9 % contém, 0,9 gramas de NaCl 

em 100 mL de solução, cujo  solvente, quando não explicito, é a água. A água usada 

no preparo de soluções pode ser desde a água destilada ou dependendo da pesquisa 

uma água altamente purificada indo desde a livre de íons minerais até aquela livre de 

DNAse, RNAse. 

Quando uma solução porcentual é expressa em p/v fica implícito que se refere 

a g%, isto é, gramas de soluto em 100 mL de solução. Portanto não é necessário 

colocar a unidade de medida, NaCl 0,9 g %, basta NaCl a 0,9 %. 

Entretanto, quando a porcentagem do soluto não está em gramas é necessário 

especificar, por exemplo, solução de glicose a 100 mg %. 

Embora possa parecer simples preparar uma solução em %, um cuidado 

especial deve ser tomado com relação aos solutos na forma cristalina (sólida, pó). 

Assim, algumas substâncias possuem na sua estrutura química, água de cristalização 

enquanto outras são sólidos cristalinos anidros. Isso consta dos rótulos dos frascos 

dos produtos e é o primeiro detalhe para o qual devemos estar alertas quando do 

preparo de solução em %. 

Por exemplo, NaCl geralmente é um sólido cristalino anidro (sem moléculas de 

água de cristalização em sua estrutura molecular). Assim, para ser preparado 100 mL 

de NaCl a 0,9% bastaria pesar 0,9 g do produto, dissolver e completar para 100 mL 

com água purificada. 

Por outro lado, sulfato de cobre é um sal que geralmente contém em sua 

estrutura 5 moléculas de água de cristalização (CuSO4.5H2O) e isso precisa ser 

levado em consideração nos cálculos quando do preparo de soluções. Assim, se por  

exemplo for preciso preparar  250 mL de sulfato de cobre a 5% essa solução deverá 

conter 5 g de CuSO4 em 100 mL de solução. Como preciso de 250 mL a solução 

deverá conter 12,5 g de CuSO4 nesse volume. 

Entretanto, se for pesado 12,5 g do CuSO4.5H2O será pesado menos do 

necessário porque se estará pesando a água de cristalização. Desse modo, deve ser 

feito um cálculo para compensar essas moléculas, o que daria um peso final de 19,5 

g de CuSO4.5H2O. 
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Além do cálculo de compensação das águas de cristalização, também devem 

ser feitas as correções quanto a pureza do soluto, pois nem todos são 100% puros. 

 

1.4.2 % Peso por Peso ( p/p) - gramas de soluto em 100 g de solução 

 

Expressa quantas gramas de soluto há em 100 gramas de solução e se o 

solvente é água (d=1,0) equivale a % em (p/v) descrita antes. 

Essa não é uma maneira usual de expressar a concentração de soluções 

preparadas em laboratórios, mas se assim for feita deve fica explicito que a % é em 

p/p. 

Por outro lado, deve ser alertado que a concentração dos ácidos comprados 

(estoque) a partir dos quais são preparadas soluções está sempre expressa em % 

p/p. 

Assim, no almoxarifado dos laboratórios há HCl a 36% e H2SO4 a 98% ou 

H3PO4 a 85% e em todos a % se refere a p/p. Assim, a partir da densidade desses 

ácidos, a qual está sempre expressa em g/mL podemos calcular qual o volume de 

ácido concentrado que desejamos pipetar para conter a massa (g) de ácido 

necessária para preparar uma solução de determinada concentração desejável. 

 

1.4.3 % Volume/Volume (v/v) - mL (ou L) de soluto em mL (ou L) de solução. 

Expressa quantos mL de um soluto numa forma líquida há em 100 mL de 

solução final. 

Assim, por exemplo, etanol a 75%(v/v), significa que foi misturado a proporção 

de 75 mL de etanol puro com 25 mL de água. 

Essa não é uma maneira usual de preparar soluções e geralmente é usada 

quando da mistura de vários solvente. Portanto, precisa ficar explícito nos rótulos dos 

produtos que se refere a % em v/v para evitar erros. 

 

Passo a Passo no Preparo de Solução em Porcentagem (P/V) 
Pegar no almoxarifado o frasco do soluto; 

Se o soluto for sólido verificar pela fórmula molecular contida no rótulo se ele 

contém água de cristalização; 

Se o soluto tiver água de cristalização anotar do rótulo: 

a) A massa molecular do produto; 
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Além do cálculo de compensação das águas de cristalização, também devem 

ser feitas as correções quanto a pureza do soluto, pois nem todos são 100% puros. 

 

1.4.2 % Peso por Peso ( p/p) - gramas de soluto em 100 g de solução 

 

Expressa quantas gramas de soluto há em 100 gramas de solução e se o 

solvente é água (d=1,0) equivale a % em (p/v) descrita antes. 

Essa não é uma maneira usual de expressar a concentração de soluções 

preparadas em laboratórios, mas se assim for feita deve fica explicito que a % é em 

p/p. 

Por outro lado, deve ser alertado que a concentração dos ácidos comprados 

(estoque) a partir dos quais são preparadas soluções está sempre expressa em % 

p/p. 

Assim, no almoxarifado dos laboratórios há HCl a 36% e H2SO4 a 98% ou 

H3PO4 a 85% e em todos a % se refere a p/p. Assim, a partir da densidade desses 

ácidos, a qual está sempre expressa em g/mL podemos calcular qual o volume de 

ácido concentrado que desejamos pipetar para conter a massa (g) de ácido 

necessária para preparar uma solução de determinada concentração desejável. 

 

1.4.3 % Volume/Volume (v/v) - mL (ou L) de soluto em mL (ou L) de solução. 

Expressa quantos mL de um soluto numa forma líquida há em 100 mL de 

solução final. 

Assim, por exemplo, etanol a 75%(v/v), significa que foi misturado a proporção 

de 75 mL de etanol puro com 25 mL de água. 

Essa não é uma maneira usual de preparar soluções e geralmente é usada 

quando da mistura de vários solvente. Portanto, precisa ficar explícito nos rótulos dos 

produtos que se refere a % em v/v para evitar erros. 

 

Passo a Passo no Preparo de Solução em Porcentagem (P/V) 
Pegar no almoxarifado o frasco do soluto; 

Se o soluto for sólido verificar pela fórmula molecular contida no rótulo se ele 

contém água de cristalização; 

Se o soluto tiver água de cristalização anotar do rótulo: 

a) A massa molecular do produto; 

b) Número de moléculas de água de cristalização. 

Se o soluto for liquido, anotar sua densidade (g/mL); 

Anotar a pureza do soluto, como informado no rótulo; 

Abrir a tela de cálculos e lançar essas informações na ferramenta de cálculos em 

complementação a concentração desejada e volume de solução; 

Anotar o peso (soluto sólido) ou volume (soluto liquido) obtido 

Pesar ou pipetar o calculado e preparar a solução de acordo com o volume 

desejado informado segundo os princípios laboratoriais de preparo de soluções. 

 

1.5  NORMALIDADE 

 

Normalidade (N) é a relação entre o equivalente-grama do soluto e o volume 

da solução. Para isto, calcula-se a partir do quociente entre o número de equivalente-

grama de soluto dissolvidos e o volume da solução em litros. Para isto, usa-se a 

fórmula: 

 
Onde: N = normalidade (N) 

nEqg1 = número de equivalente-grama do soluto 

V = volume da solução. 

 

O equivalente grama é calculado de diferentes formas para cada tipo de produto. 

 

• Para ácidos 

 

 
1Eácido = 1 equivalente-grama do ácido 

MM = massa molar 

 

O equivalente grama de ácidos corresponde a sua massa molecular dividida pelo 

número de hidrogênios ionizáveis. No caso do HCl, por exemplo, o número de 

hidrogênios ionizáveis é 1. Para H2SO4, o número de hidrogênios ionizáveis é 2. 
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Ex: HCl – ácido clorídrico (MM = 

36,46g/mol) 

1E = 36,46 

1 

1E = 36,5g 

H2SO4 - ácido sulfúrico (MM: 98,079) 

1E = 98,079 

2 

1E = 49,039 

• Para bases 

 

 
Onde: 

1Ebase = 1 equivalente-grama da base 

MM = massa molar 

O equivalente grama de bases corresponde a sua massa molecular dividida pelo 

número de hidroxilas. 

Ex: NaOH – hidróxido de sódio (MM =40 g/mol) 

1E = 40 

1 

1E = 40g 

 

• Para sais 

 

 
Onde: 

1Esal = 1 equivalente-grama do sal 

MM = massa molar 

 

• Equivalente-grama de um elemento 

 
É a relação entre a massa atômica e a sua valência.             

Eq = A    
        V 
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Onde: 

1Ebase = 1 equivalente-grama da base 

MM = massa molar 

O equivalente grama de bases corresponde a sua massa molecular dividida pelo 

número de hidroxilas. 

Ex: NaOH – hidróxido de sódio (MM =40 g/mol) 

1E = 40 
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1E = 40g 

 

• Para sais 

 

 
Onde: 

1Esal = 1 equivalente-grama do sal 

MM = massa molar 

 

• Equivalente-grama de um elemento 

 
É a relação entre a massa atômica e a sua valência.             

Eq = A    
        V 

A = massa atômica do elemento 

V = valência do elemento 

Ex: Magnésio (Mg) - Valência: 2 

Eq = 24 

2 

Eq = 12 

 

• Equivalente-grama de sais 

 

É a relação entre a massa molecular do sal e a carga absoluta do cátion ou ânion. 

Eq(sais) =               MM____________               

                 carga do cátion ou ânion 

 
MM(AlCl3) = 27+3•35,5 = 133,5g 

AlCl3 → Al3+ + 3Cl- 

Eq(AlCl3) = 133,5    

                       3 

Eq(AlCl3) = 44,5 

 

• Equivalente-grama de óxidos 

 

É a relação entre a massa molecular do óxido e a carga absoluta do cátion ou ânion. 

 

Eq(Óxidos) = ________MM__________ 

Carga (cátion ou ânion) 

Ex: Al2O3 

MM = 102g 

Al2O3 = 2Al3+  + 3O²- 

 

Eq(Al2O3) = 102 

                       6 

Eq(Al2O3) = 17g 
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Fonte: SILVA et al, 2019. 

CAPÍTULO 2 - VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS  
 

VIDRARIAS DE LABORATÓRIO  

 

• Balão volumétrico  

Utilizado para preparar soluções e medir com precisão um volume 

fixo, descrito no balão. Não deve-se coloca-lo em estufa de 

esterilização e secagem pois tal vidraria pode perder sua precisão. 

Cada balão possui uma tampa específica que se utilizada 

corretamente garante que o reagente preparado não vaze.  
                                                                                                                         Fonte: SILVA et al, 2019.  

• Balão de fundo chato  

Pode ser aquecido e apoiado sob superfície plana. É utilizado para 

conter líquidos ou soluções, ou quando ocorre alguma reação com 

desprendimento de gases. Utilizado também em destilações químicas 

e aquecimentos sob refluxo. Não possui volume preciso.  
Fonte: SILVA et al, 2019.  

• Balão de fundo redondo 

Utilzado principalmente em sistemas de evaporação rotativa e para 

aquecimento em manta aquecedora. Ideal para os processos de 

evaporação a vácuo e sistemas de refluxo. Não possui volume 

preciso. 
        Fonte: SILVA et al, 2019.  

• Balão volumétrico  

Utilizado para preparar soluções e medir com precisão um volume 

fixo, descrito no balão. Não deve-se coloca-lo em estufa de 

esterilização e secagem pois tal vidraria pode perder sua precisão. 

Cada balão possui uma tampa específica que se utilizada 

corretamente garante que o reagente preparado não vaze.   
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• Béquer  

Semelhante a um copo, o bequer serve para dissolver 

substâncias, aquecer produtos, auxiliar em reações e na 

pesagem de produtos. Pode ser de plástico ou vidro. Possui 

marcações indicativas de volume aproximado.   
Fonte: SILVA et al, 2019.  

• Erlenmeyer 

Funções semelhantes ao béquer, porém, devido ao seu 

afunilamento na parte superior do recipiente, este pode ser agitado 

manualmente com o risco reduzido da perda de materiais. Pode ser 

usado para armazenar produtos. Não possui volume preciso. 

Possui uma tampa específica.  
      Fonte: SILVA et al, 2019.  

• Funil analítico  

Usado para transferência de líquidos e em processos de filtração de 

misturas heterogêneas. Pode ser usado junto a um suporte universal 

com argola.  
      Fonte: SILVA et al, 2019.  

• Funil de Büchner  

Funil de porcelana com diversos orificios (semelhante a uma peneira). 

Utilizado junto com o Kitasato para filtração a vácuo. 

 
          Fonte: SILVA et al, 2019. 

• Kitasato  

Vidraria semelhante ao erlenmeyer, porém, com um canal para acolar a 

bomba a vácuo quando necessário. Para os processos de filtração a 

vácuo, utiliza-se também o funil de Büchner.   
  Fonte: SILVA et al, 2019. 

• Frasco tipo Schott ou vidro ambar  

Ideal para preparação, transporte e conservação de amostras e/ou 

reagentes. Possui tampa de rosca que possibilita o armazanamento sem 

vazamentos.  
       Fonte: SILVA et al, 2019. 
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• Bastão 

Usado para homogeneização e agitação de substâncias. Pode ser 

de silicone ou de vidro 

Fonte: OS AUTORES, 2020.  

• Pipeta graduada 

Usada com o auxilio de um pipetador para medir pequenos volumes de 

líquidos de maneira precisa. Cada pipeta tem sua marcação específica 

de volume máximo medido.  
 

       Fonte: SILVA et al, 2019. 

 

• Pipeta volumétrica  

Usada com o auxilio de um pipetador para medir pequenos volumes de 

líquidos de maneira precisa. Cada pipeta tem sua marcação específica 

de volume máximo medido. É a pipeta com “barriguinha”.  
                   

  Fonte: SILVA et al, 2019. 
 

• Pipeta de Pasteur  

Pode ser de plástico ou de vidro. Usada frequentemente como conta-

gotas ou para medir e transferir pequenos volumes de líquidos. Não  

Deve ser usada para medir volumes precisos.                            Fonte: OS AUTORES, 2020. 

 

• Placa de petri  

Recipiente de forma cilíndrica e achatada, composto por duas 

partes, podendo ser de vidro ou plástico. Utilizado principalmente 

em cultivos e técnicas de microbiologia. 
       Fonte: SILVA et al, 2019. 

• Vidro relógio  

Com formato semelhante ao de um pires, o vidro de relógio é usado 

para pesar substâncias, colocar materiais para a visualização na 

lupa, cobrir béqueres ou para evaporar soluções.   
                   Fonte: OS AUTORES, 2020. 
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• Proveta 

Utilizado para medir volumes, porém com baixa precisão. 

Corresponde a um recipiente cilindrico com marcações de 

graduação em toda sua extensão.  
   Fonte: SILVA et al, 2019. 

• Bureta 

É um instrumento de formato cilindrico, com graduação ao longo de 

sua extensão. Usado para dispensar volumes precisos de soluções, 

geralmente utilizado em procedimentos de titulações.  

 
         Fonte: CQA QUÍMICA, 2020.  

• Cálice de vidro 

 É indicado para procedimentos farmacotécnicos. É um recipiente  

com graduação de volumes, porém, sem precisão.  
 

 Fonte: PROLAB, 2020.  

• Dessecador  

Utilizado no armazenamento de substâncias que devem ter 

baixo indice de umidade. Utilizado junto a uma bomba a vácuo, 

propociona que a atmosfera interna resfrie e seque o material 

(geralmente conta com bolinhas de sílica para ajudar no 

porcesso de redução de umidade do material).  
Fonte: DSYLAB, 2020. 

 

• Tubo de ensaio  

Recipiente cilíndrico utilizado para efetuar reações químicas com 

reagentes em pequena quantidade. Pode ser aquecido e resfriado. Pode 

ou não possuir tampa de encaixe ou rosquável. Deve ser usado apoiado 

sob uma grade de suporte.  
Fonte: AGEMINAS, 2020.  

 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

 

• Agitador magnético com aquecimento 
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Recipiente cilíndrico utilizado para efetuar reações químicas com 

reagentes em pequena quantidade. Pode ser aquecido e resfriado. Pode 
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EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
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Também conhecido como chapa aquecedora, o agitador 

magnético tem a função de aquecer recipientes e auxiliar na 

homogeneização de soluções. Neste processo de 

homogeneização é necessário o uso de uma barra magnética 

para que se crie um campo magnético e ocorra agitação.  
Fonte: SILVA et al, 2019. 

• Agitador de tubos (vórtex) 

Equipamento utilizado para homogeizar amostras em tubos de 

ensaio. É necessário apoiar o tubo sob o receptáculo de 

borracha para que haja agitação mecânica.  

Fonte: DUTRAL, 2020.  

• Alça e agulha para inoculação  

Utilizado para inoculação de microrganismos ou 

transferência de culturas. Devido a sua composição, torna-

se resistente ao calor (composta por platina, niquel-cromo ou 

de plástico, sendo estas, descartéveis).                                  Fonte: SILVA et al, 2019. 

 

• Alça de Drigalski 

Utilizada em procedimentos de microbiologia para espalhar meios ou 

colonais em placas de petri. Podem ser descartaveis ou de vidro.  

Fonte: DIDÁTICA, 2020.  

• Almofariz e pistilo 

Usualmente feito de porcelana, é usado para maceração de produtos 

sólidos e para msitura de diversos igredientes. Também é chamado 

de graal e pistilo.  
Fonte: DIDÁTICA, 2020.  

• Cápsula de porcelana 

Usada em processos de evaporação de compostos, 

calcinação e secagem de materiais. Pode ser utilizada 

diretamente no fogo ou sobre tela de amianto.  
  Fonte: INFOESCOLA, 2020.  
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• Balança analítica e semianalítica 

Equipamento usado para determinar a massa de produtos, 

amostras, etc. A balança semianalítica apresenta precisão 

menor do que a balança analítica. Ao usar, atentar-se a 

capacidade mínima e máxima de cada uma.                            
  Fonte: SILVA et al, 2019. 

• Banho maria  

Usado para aquecimento de substâncias quando estas não 

podem ser submetidas diretamente ao fogo. Com auxílio de 

um termostato, regula-se a temperatura da água para que 

esta aqueça lentamente as substâncias.                            
    Fonte: SPECIAL GLASS, 2020.  

 

• Banho seco (bloco digestor)  

Semelhante ao banho maria, porém, este não conta com o 

auxílio da água para aquecer os recipientes com os produtos, e 

sim, de um bloco de alumínio que ao ser aquecido proporciona 

um aquecimento unifome aos recipientes com os produtos.  
      Fonte: CIENCOR, 2020.  

 

• Cadinho de fusão  

Utilizados para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, 

normalmente em múflas, nas temperaturas entre 1.200 a 1.500°C. 
    Fonte: CHIAROTTI, 2020.  

• Bico de Bunsen  

Equipamento usado para gerar uma fonte de calor com fogo. Possui 

canalização de gás e válvulas reguladoras para intensidade do 

fogo.                                     Fonte: SILVA et al, 2019.  

 

• Lamparina 

Função semelhante ao bico de Bunsen, porém, não possui 

canalização de gás. Possui um pavio que fica embebido de uma 

substância inflamável (álcool etílico).  
Fonte: OS AUTORES, 2020. 
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• Câmara de Neubauer  

Ferramenta usada para realizar a contagem de partículas 

de células e microrganismos. As leituras das amostras são 

feitas a partir de quadrantes, como se fosse uma rede.   
Fonte: GLOBALTRADE, 2020.  

• Espátula 

Pode ser de inox ou de plástico. As espátulas de inox 

apresentam uma extremidade plana e outra 

semelhante a uma colher. Podem ser usadas para 

misturar substâncias, auxiliar na pesagem ou na 

tranferência de sólidos, raspar misturas, etc.           Fonte: PROLAB, 2020.  
 

• Cabine de segurança biológica (câmara de fluxo lâminar)  

Equipamento que protege o usuário  e o mateiral manuseado 

de contaminações oriundas de microrganismos. Forma-se 

uma corrente de ar que dificulta a entrada de partículas do 

ambiente externo à capela, bem como, dificulta a saída de 

microrganismos que possam contaminar quem está 

manipulando. Possui luz UV (não manusear enquanto a UV 

estiver acesa).                       Fonte: LOBOV, 2020.  

 

• Capela de exaustão  

Equipamento de proteção coletivo utilizado no momento da 

manipulação de reagentes químicos, pois possui um sistema 

de exaustão de vapores e um vidro de proteção para casos 

de respingos ou explosões. A exaustão impede que as 

subtâncias nocivas se dissepem no ambiente.  

 

Fonte: LABSYNTH, 2020. 
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• Espectrofotometro  

Usado para realizar a leitura de amostras a fim de 

avaliar a quantidade de luz absorvida ou transmitida 

por determinada substância. Cada comprimento de 

onda transmite ou reflete a luz quando interage com 

um componente da amostra. Para cada análise ou 

subtância há um comprimento de luz ideal.                                    
Fonte: BEL, 2020.  

 

 

• Microscópios  

Equipamento utilizado para visualização de estruturas que são pequenas ou que não 

são visíveis a olho nú. Existem diversos tipos de microscópios, sendo eles: 

microscópio optico, estereomicroscópio, microscópio trinocular, microscópio de 

fluorescência, microscópio eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de 

transmissão, microscópio invertido etc. 

 

- Microscópio óptico  

Geralmente utilizado para processos citológicos e histológicos 

devido a sua capacidade resolução e aumento. Possui aumento 

nas lentes oculares e nas objetivas.  
        Fonte: SPLABOR, 2020.  

 

- Microscópio estereoscópio (estereomicroscópio ou lupa) 

 Utilizado para visualização de pequenas estruturas em plantas, 

animais, peças da industria eletrônica, etc.  
 Fonte: SPLABOR, 2020.  

 
 

• Bomba a vácuo  

Usado para retirar o ar de dessecadores, auxiliar em 

processos de filtração ou evaporação.  
             

Fonte: QUIMIS, 2020.  
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• Chuveiro de segurança e lava olhos 

Considerado como equipamento de proteção coletiva, os chuveiros de 

segunrança e lava-olhos devem ser acionados em casos de acidentes 

utilizando produtos quimicos ou calor. Devem seguir as normas da 

ABNT e não devem posicionar-se a uma distância que ultilize mais de 

10 segundos paa chegar no mesmo. Requerem manuenções 

frequentes para assegurar seu funcionamento correto em momentos de 

precisão. Atente-se para não deixar elementos obstruindo a passagem 

até o chuveiro.                                                                               Fonte: ARICAN, 2020.  

 

• Evaporador rotativo  

Usado para evaporação de substancias e remoção de 

solventes. O aparelho contra com um banho maria para o 

aquecimento das amostras e com um mecanismo re rotação 

do balão de destilação. Recomenda-se o uso junto de uma 

bomba a vacuo.  

 
   Fonte: SPLABOR, 2020.  

 

• pHmetro 

O pHmetro é um aparelho que serve para medir o potencial 

hidrogeniônico (pH). Possui um eletrodo e um sensor que ao 

contato da substância avalia sobre a escala de pH. Pode 

apresentar-se como pHmetro de bancada ou portátil.  
                                                                                                                                 Fonte: BEL, 2020.  

• Microtubo  

Com função de armazenar e transportar pequenas quantidades de 

amostras, os microtubos ou tubos de Ependorf® podem também ser 

usados para separação de misturas com o uso de uma 

microcentrifuga.                     Fonte: DIRECT 

INDUSTRY, 2020.  
 

• Pisseta  
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Recipiente usado para armazenar líquidos e usado em processos de lavagem.     

 
     Fonte: LABSYNTH, 2020.  
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Recipiente usado para armazenar líquidos e usado em processos de lavagem.     

 
     Fonte: LABSYNTH, 2020.  
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CAPÍTULO 3 - INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA 
 

Define-se como “incompatibilidade entre produtos químicos” a condição na qual 

determinados produtos tornam-se perigosos quando manipulados ou armazenados 

próximos a outros, com os quais podem reagir, criando situações perigosas, como a 

geração de gases, calor excessivo, explosões ou reações violentas. 

Segue, abaixo, uma lista contendo a incompatibilidade de alguns compostos 

químicos (USP, 2020): 

Acetileno brometo, cloreto, cobre, fluoreto, mercúrio e prata 

Acetona ácido sulfúrico concentrado e misturas de ácido nítrico 

Acetonitrila ácidos fortes, agentes oxidantes fortes, bases fortes 

Ácido acético ácido crômico, etilenoglicol, ácido nítrico, compostos 

hidroxílicos, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos 

Ácido crômico ácido acético, naftaleno, glicerina, álcoois e líquidos 

inflamáveis em geral, cânfora, terebintina 

Ácido nítrico 

(concentrado) 

ácido acético, anelida, ácido cianídrico, hidrogênio, 

sulfeto, líquidos e gases inflamáveis 

Ácido oxálico mercúrio e prata 

Ácido perclórico ácido acético, anidrido, bismuto com outras 

combinações, etanol, papel e madeira 

Ácido sulfúrico clorato de potássio, perclorato de potássio, 

permanganato de potássio (ou compostos com brilho 

semelhante aos metais, tais como sódio, lítio etc.) 

Ácido cianídrico ácido nítrico e alcalinos 

Ácido fluorídrico amônia anidra ou aquosa 

Alcalinos, alcalinos 

terrosos e 

metálicos.  

água, hidrocarbonetos clorados, dióxido de carbono, 

halogênios, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos 

Alumínio (pó) hidrocarbonetos clorados, halogênios, dióxido de 

carbono, ácidos orgânicos 

Solução de amônia ácido forte, metais alcalinos, agente oxidante forte, 

alumínio, bromo, bronze, cloro, mercúrio, dimetilsulfato 
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CAPÍTULO 3 - INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA 
 

Define-se como “incompatibilidade entre produtos químicos” a condição na qual 

determinados produtos tornam-se perigosos quando manipulados ou armazenados 

próximos a outros, com os quais podem reagir, criando situações perigosas, como a 

geração de gases, calor excessivo, explosões ou reações violentas. 

Segue, abaixo, uma lista contendo a incompatibilidade de alguns compostos 

químicos (USP, 2020): 

Acetileno brometo, cloreto, cobre, fluoreto, mercúrio e prata 

Acetona ácido sulfúrico concentrado e misturas de ácido nítrico 

Acetonitrila ácidos fortes, agentes oxidantes fortes, bases fortes 

Ácido acético ácido crômico, etilenoglicol, ácido nítrico, compostos 

hidroxílicos, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos 

Ácido crômico ácido acético, naftaleno, glicerina, álcoois e líquidos 

inflamáveis em geral, cânfora, terebintina 

Ácido nítrico 

(concentrado) 

ácido acético, anelida, ácido cianídrico, hidrogênio, 

sulfeto, líquidos e gases inflamáveis 

Ácido oxálico mercúrio e prata 

Ácido perclórico ácido acético, anidrido, bismuto com outras 

combinações, etanol, papel e madeira 

Ácido sulfúrico clorato de potássio, perclorato de potássio, 

permanganato de potássio (ou compostos com brilho 

semelhante aos metais, tais como sódio, lítio etc.) 

Ácido cianídrico ácido nítrico e alcalinos 

Ácido fluorídrico amônia anidra ou aquosa 

Alcalinos, alcalinos 

terrosos e 

metálicos.  

água, hidrocarbonetos clorados, dióxido de carbono, 

halogênios, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos 

Alumínio (pó) hidrocarbonetos clorados, halogênios, dióxido de 

carbono, ácidos orgânicos 

Solução de amônia ácido forte, metais alcalinos, agente oxidante forte, 

alumínio, bromo, bronze, cloro, mercúrio, dimetilsulfato 

Laboratórios de Biologia e Saúde 
Manual para preparo de reagentes e soluções 

 

  

Anilina ácido nítrico e peróxido de hidrogênio 

Amônia anidra ácido fluorídrico, brometo, cloreto, hipoclorito de cálcio, 

iodeto, mercúrio 

Antraceno agente oxidante forte e flúor 

Azidas ácidos 

Benzeno agente oxidante forte, ácido sulfúrico, ácido nítrico 

Brometos amônia, acetileno. Butadieno, hidrocarbonetos, 

hidrogênio, sódio, metais finamente divididos, terebintina 

Butanol agente oxidante forte, metais alcalinos, ácidos fortes, 

ácidos halogênicos, alumínio 

Carbeto de cálcio água e álcool 

Carbono ativado hipoclorito de cálcio e agentes oxidantes 

Cianetos ácidos 

Clorato de potássio ácidos 

Cloratos sais de amônia, ácidos, materiais combustíveis, metal em 

pó, enxofre, orgânicos finamente divididos 

Cloretos amônia, acetileno. Butadieno, hidrocarbonetos, 

hidrogênio, sódio, metais finamente divididos, terebintina 

Cobre acetileno, peróxido de hidrogênio 

Compostos 

arsênicos 

reagentes de redução 

Dióxido de cloro amônia, metano, fosfito, sulfeto de hidrogênio 

Etanol anidro agente oxidante forte, alumínio, metais alcalinos, cloreto 

de acetila 

Fósforo (branco) ar, alcalinos, agentes de redução, oxigênio 

Hidrocarbonetos ácido crômico, brometos, cloretos, fluoretos, peróxido de 

sódio 

Peróxidos ácidos orgânicos e inorgânicos 

Hipocloritos ácidos e carbono ativado 

Iodetos acetileno, hidrogênio, amônia (anidra ou aquosa) 

Líquidos 

inflamáveis 

nitrato de amônia, ácido clorídrico, peróxido de 

hidrogênio, ácido nítrico, peróxido de sódio, halogênios 

Mercúrio acetileno, ácido fulmínico, amônia 
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Nitrato de amônia ácidos, metal em pó, líquidos inflamáveis, cloratos, 

nitritos, enxofre, materiais orgânicos finamente divididos 

Nitrato de sódio sais de amônio 

Nitratos ácido sulfúrico 

Óxido de cálcio água 

Óxido de mercúrio enxofre 

Perclorato de 

potássio 

ácidos 

Permanganato de 

potássio 

glicerina, etilenoglicol, benzaldeído, ácido sulfúrico 

Peróxido de 

hidrogênio 

cobre, cromo, ferro, maioria dos metais e seus sais, 

álcoois, acetona, materiais orgânicos, anelida, 

nitrometano, gases oxidantes, líquidos inflamáveis 

Peróxido de sódio etanol, metanol, ácido acético glacial, benzaldeído, 

dissulfeto de carbono, glicerina, etilenoglicol, acetato de 

etila, acetato de metila, furfural 

Peróxidos 

(orgânicos) 

ácidos, evitar atrito ou impacto 

Piridina agentes oxidantes, ácidos fortes, sensível ao calo 

Potássio tetracloreto de carbono, dióxido de carbono, água 

Prata acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, compostos de 

amônio, ácido fulmínico 

Selenetos agentes de redução 

Sódio tetracloreto de carbono, dióxido de carbono, água 

Sulfato de amônio agente oxidante forte 

Sulfeto de 

hidrogênio 

ácido nítrico e gases oxidantes 

Sulfetos ácidos 

Teluretos agentes de redução 

Tolueno agentes oxidantes fortes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, 

cloro 

Trióxido de arsênio agentes oxidantes fortes, metais quimicamente ativos, 

alumínio 
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Nitrato de amônia ácidos, metal em pó, líquidos inflamáveis, cloratos, 

nitritos, enxofre, materiais orgânicos finamente divididos 

Nitrato de sódio sais de amônio 

Nitratos ácido sulfúrico 

Óxido de cálcio água 

Óxido de mercúrio enxofre 

Perclorato de 

potássio 

ácidos 

Permanganato de 

potássio 

glicerina, etilenoglicol, benzaldeído, ácido sulfúrico 

Peróxido de 

hidrogênio 

cobre, cromo, ferro, maioria dos metais e seus sais, 

álcoois, acetona, materiais orgânicos, anelida, 

nitrometano, gases oxidantes, líquidos inflamáveis 

Peróxido de sódio etanol, metanol, ácido acético glacial, benzaldeído, 

dissulfeto de carbono, glicerina, etilenoglicol, acetato de 

etila, acetato de metila, furfural 

Peróxidos 

(orgânicos) 

ácidos, evitar atrito ou impacto 

Piridina agentes oxidantes, ácidos fortes, sensível ao calo 

Potássio tetracloreto de carbono, dióxido de carbono, água 

Prata acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, compostos de 

amônio, ácido fulmínico 

Selenetos agentes de redução 

Sódio tetracloreto de carbono, dióxido de carbono, água 

Sulfato de amônio agente oxidante forte 

Sulfeto de 

hidrogênio 

ácido nítrico e gases oxidantes 

Sulfetos ácidos 

Teluretos agentes de redução 

Tolueno agentes oxidantes fortes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, 

cloro 

Trióxido de arsênio agentes oxidantes fortes, metais quimicamente ativos, 

alumínio 
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Xileno agentes oxidantes fortes 

Zinco em pó enxofre 
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CAPÍTULO 4 – FORMULAÇÕES 
  
Produto 
Solução de ácido clorídrico 

Volume final da solução 

1000mL 

 

 
 
Informações gerais 
Fórmula: HCl 

Considerando 37,2% 
MM = 36,46g/mol 

d = 1,2 g/mL 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Ácido 

clorídrico 

concentrado 

(HCl) 

 

0,1M 3,46mL ~996,5mL 

0,5M 18,25mL ~981,75mL 

1M 36,46mL ~963,54mL 

2M 72,92mL ~927mL 

0,1N 3,46mL ~996,5mL 

0,5N 18,25mL ~981,75mL 

1N 36,46mL ~963,54mL 

2N 72,92mL ~927mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança e 

próximo a um kit de primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 

Para fazer tal solução deve-se diluir o ácido na água, de maneira lenta e 

observando sempre se há aquecimento do recipiente em que a mesma esta sendo 

preparada. 

Recomenda-se que uma quantidade de água seja colocada no balão 

volumetrico e em seguida adiciona-se o ácido cloridrico concentrado. Este 
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procedimento deve ser feito aos poucos para que não haja aquecimento da solução 

tornando-a mais perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão volumetrico com 

água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Jamais derramar água sob o ácido clorídrico pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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procedimento deve ser feito aos poucos para que não haja aquecimento da solução 

tornando-a mais perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão volumetrico com 

água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Jamais derramar água sob o ácido clorídrico pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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Produto 
Solução ácido sulfúrico 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: H2SO4 

MM = 98,079 g/mol 

d = 1,83 g/cm³ 

 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Ácido 

sulfurico 

concentrado 

(H2SO4) 

 

0,1M 9,80mL ~990mL 

0,5M 49,039mL ~950mL 

1M 98,079mL ~902mL 

2M 196,58mL ~804mL 

0,1N 4,903mL ~995mL 

0,5N 24,51mL ~975mL 

1N 49,039mL ~950mL 

2N 98,079mL ~902mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança. 

• Próximo a um kit de primeiros socorros. 

Modo de preparo 
Para fazer tal solução deve-se diluir o ácido na água, de maneira lenta e observando 

sempre se há aquecimento do recipiente em que a mesma esta sendo preparada. 

Recomenda-se que uma quantidade de água seja colocada no balão volumetrico e 

em seguida adiciona-se o ácido sulfúrico concentrado. Este procedimento deve ser 

feito aos poucos para que não haja aquecimento da solução tornando-a mais 

perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão volumetrico com água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
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Jamais derramar água sob o ácido sulfúrico pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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Jamais derramar água sob o ácido sulfúrico pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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Produto 
Solução ácido nítrico 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Fórmula: HNO3 

MM = 63,01 g/mol 

d = 1,51 g/cm³ 

Eqg: 63,01 

 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Ácido nítrico 

65% (HNO3) 

 

0,1M 6,30mL ~994mL 

0,5M 31,50mL ~970mL 

1M 63,01mL ~927mL 

2M 126,02mL ~874mL 

0,1N 6,30mL ~994mL 

0,5N 31,50mL ~970mL 

1N 63,01mL ~927mL 

2N 126,02mL ~874mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-3 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança. 

• Próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Para fazer tal solução deve-se diluir o ácido na água, de maneira lenta e observando 

sempre se há aquecimento do recipiente em que a mesma esta sendo preparada. 

Recomenda-se que uma quantidade de água seja colocada no balão volumetrico e 

em seguida adiciona-se o ácido nítrico concentrado. Este procedimento deve ser feito 

aos poucos para que não haja aquecimento da solução tornando-a mais perigosa. Ao 

final, completa-se o volume do balão volumetrico com água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
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Produto volátil em temperatura ambiente e explosivo em contato com diversos 

reagentes. Em contato com a pele tinge-a de amarelo. Jamais preparar soluções com 

concentrações superiores a 37%!! Jamais derramar água sob o ácido nítrico pois há 

a liberação de calor. A temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar 

uma pequena explosão, devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode 

vir a respingar no laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta 

sendo preparada. 
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Produto volátil em temperatura ambiente e explosivo em contato com diversos 

reagentes. Em contato com a pele tinge-a de amarelo. Jamais preparar soluções com 

concentrações superiores a 37%!! Jamais derramar água sob o ácido nítrico pois há 

a liberação de calor. A temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar 

uma pequena explosão, devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode 

vir a respingar no laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta 

sendo preparada. 

 
  

 
Laboratórios de Biologia e Saúde  

Manual para preparo de reagentes e soluções 
 

 

Produto 
Solução ácido fosfórico 

Volume da solução 

1000mL 

 

 

Informações gerais 
Fórmula: H3PO4 

MM = 97,994 g/mol 

d = 1,88 g/cm³ 

Eqg: 32,6 

Chamado também de ácido ortofosfórico. 

  

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Ácido 

fosfórico P.A. 

(H3PO4) 

 

0,1M 9,79mL ~991mL 

0,5M 48,997mL ~952mL 

1M 97,994mL ~903mL 

2M 195,98mL ~805mL 

0,1N 3,266mL ~994mL 

0,5N 16,33mL ~984mL 

1N 32,66mL ~968mL 

2N 65,32mL ~935mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de segurança e 

próximo a um kit de primeiros socorros. 

 

Modo de preparo 
Para fazer tal solução deve-se diluir o ácido na água, de maneira lenta e observando 

sempre se há aquecimento do recipiente em que a mesma esta sendo preparada. 

Recomenda-se que uma quantidade de água seja colocada no balão volumetrico e 

em seguida adiciona-se o ácido fosfórico concentrado. Este procedimento deve ser 
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feito aos poucos para que não haja aquecimento da solução tornando-a mais 

perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão volumetrico com água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Jamais derramar água sob o ácido fosfórico pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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feito aos poucos para que não haja aquecimento da solução tornando-a mais 

perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão volumetrico com água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Jamais derramar água sob o ácido fosfórico pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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Produto 
Solução ácido acético glacial 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: CH₃COOH 

MM = 60,052 g/mol 

d = 1,05 g/cm³ 

Eqg: 60,052 

 
Conhecido como ácido acético glacial quando 100%, quando diluído (menos de 7%), 

chama-se vinagre. Sinônimo: ácido etanoico. 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Ácido acético 

(CH3COOH) 

0,1M 6,00mL ~994mL 

0,5M 30,026mL ~970mL 

1M 60,052mL ~940mL 

2M 120,1mL ~880mL 

0,1N 2,01mL ~998mL 

0,5N 10mL ~990mL 

1N 20,17lmL ~980mL 

2N 40,034mL ~960mL 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Para fazer tal solução deve-se diluir o ácido na água, de maneira lenta e observando 

sempre se há aquecimento do recipiente em que a mesma esta sendo preparada. 

Recomenda-se que uma quantidade de água seja colocada no balão volumetrico e 

em seguida adiciona-se o ácido acético glacial. Este procedimento deve ser feito aos 

poucos para que não haja aquecimento da solução tornando-a mais perigosa. Ao final, 

completa-se o volume do balão volumetrico com água destilada. 
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Observações a serem cumpridas 
Jamais derramar água sob o ácido acético pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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Observações a serem cumpridas 
Jamais derramar água sob o ácido acético pois há a liberação de calor. A 

temperatura da solução pode elevar tanto ao ponto de gerar uma pequena explosão, 

devido a fervura violenta da água. Nesse caso, o ácido pode vir a respingar no 

laboratorista e ate mesmo quebrar o recipiente que a solução esta sendo preparada. 
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Produto 
Solução hidróxido de sódio 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: NaOH 

Peso molar= 39,997 g/mol ≈ 40g/mol

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Hidroxido de 

sódio 

(NaOH) 

0,1M 4gr ~996mL 

0,5M 20gr ~980mL 

1M 40gr ~960mL 

2M 80gr ~920mL 

0,1N 4gr ~996mL 

0,5N 20gr ~980mL 

1N 40gr ~960mL 

2N 80gr ~920mL 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 

Modo de preparo 
Para fazer a solução deve-se diluir a quantidade de hidróxido de sódio em pérolas na 

água, de maneira lenta e observando sempre se há aquecimento do recipiente em 

que a mesma esta sendo preparada. Recomenda-se que uma quantidade de água 

seja colocada no balão volumétrico e em seguida adiciona-se o hidróxido de sódio em 

pérolas. Este procedimento deve ser feito aos poucos para que não haja aquecimento 

da solução tornando-a mais perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão 

volumetrico com água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Dependendo da 

quantidade de NaOH presente na solução, há a possibilidade do mesmo “empedrar”. 

A temperatura da solução pode vir a elevar tanto ao ponto de quebrar o recipiente que 

a solução está sendo preparada. Jamais tapar o recipiente de preparo no momento 

da solução pois o mesmo pode estourar. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Dependendo da 

quantidade de NaOH presente na solução, há a possibilidade do mesmo “empedrar”. 

A temperatura da solução pode vir a elevar tanto ao ponto de quebrar o recipiente que 

a solução está sendo preparada. Jamais tapar o recipiente de preparo no momento 

da solução pois o mesmo pode estourar. 
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Produto 
Solução cloreto de ferro III (férrico) 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: FeCl3 

Peso molecular: 162,2 g/mol 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Cloreto de 

ferro (III) 

(FeCl3) 

1% 10gr ~990mL 

3% 30gr ~970mL 

5% 50gr ~950mL 

10% 100gr ~900mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Pesar a quantidade necessária de cloreto de ferro III e transferir para um balão 

volumetrico de 1000mL. Dissolver o sal em água destilada, e completar o volume até 

o volume total balão. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

dissolução do produto.   
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Produto 
Solução cloreto de sódio 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: NaCl 
Peso molecular: 58,44 g/mol

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Cloreto de 

sódio 

0,9% 9gr ~991mL 

5M 292,2gr ~800mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Pesar a quantidade necessária de cloreto de sódio e transferir para um balão 

volumetrico de 1000mL. Dissolver o sal em água destilada, e completar o volume até 

o volume total balão. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

dissolução do produto. 
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Produto 
Solução cloreto de sódio 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: NaCl 
Peso molecular: 58,44 g/mol

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Cloreto de 

sódio 

0,9% 9gr ~991mL 

5M 292,2gr ~800mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Pesar a quantidade necessária de cloreto de sódio e transferir para um balão 

volumetrico de 1000mL. Dissolver o sal em água destilada, e completar o volume até 

o volume total balão. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

dissolução do produto. 
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Produto 
Solução EDTA dissódico 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Fórmula: Na2EDTA . H2O 

Peso molecular: 372,24g/mol 

EDTA é uma sigla para ácido 

etilenodiamino tetra-acético. 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

EDTA 

dissódico 

0,01M 3,7224gr ~1000mL 

0,1M 37,224gr ~997mL 

0,5M 186,12gr ~900mL 

1M 372,24 ~800mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Pesar a quantidade necessária de EDTA dissódico e transferir para um balão 

volumetrico. Dissolver o produto em cerca de 800mL de água destilada Ajuste o pH 

para 8,0 com hidróxido de sódio. Complete o volume do balão com água destilada. Se 

necessário, agite com um agitador magnético ate total dissolução do produt

Produto 
Solução cianeto de potássio 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: KCn 
Peso molecular: 65,12 g/mol 
 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 
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Cianeto de 

potássio P.A. 

5% 50gr ~1000mL 

1M 65,12gr ~950mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores e gases ácidos 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione a quantidade necessária de cianeto de potássio 

conforme a concentração e volume desejados. Se necessário, agite com um agitador 

magnético ate total homogenenização dos produtos. 

 

 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Utilizar luvas e 

máscaras adequadas para a manipulação. Extremo cuidado com sua manipulação. A 
possibilidade de libertação de ácido cianídrico resulta em bloqueio da 
respiração celular, alterações cardiovasculares, dispneia e inconsciência. PODE 
CAUSAR MORTE!!!! EM CASO DE INTOXICAÇÃO, ENCAMINHAR A VÍTIMA 
IMEDIATAMENTE A UM HOSPITAL. 
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Cianeto de 

potássio P.A. 

5% 50gr ~1000mL 

1M 65,12gr ~950mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores e gases ácidos 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione a quantidade necessária de cianeto de potássio 

conforme a concentração e volume desejados. Se necessário, agite com um agitador 

magnético ate total homogenenização dos produtos. 

 

 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Utilizar luvas e 

máscaras adequadas para a manipulação. Extremo cuidado com sua manipulação. A 
possibilidade de libertação de ácido cianídrico resulta em bloqueio da 
respiração celular, alterações cardiovasculares, dispneia e inconsciência. PODE 
CAUSAR MORTE!!!! EM CASO DE INTOXICAÇÃO, ENCAMINHAR A VÍTIMA 
IMEDIATAMENTE A UM HOSPITAL. 
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Produto 
Solução hidróxido de amônia 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: NH4OH 

Peso molar= 35,04 g/mol

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água 

Hidróxido de 

amônia P.A. 
4M 140,16gr ~860mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de látex. 

• Máscara facial ou semi-facial 

com filtro para gases de amônia. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

 
EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança a um kit de primeiros 

socorros. 

 

Modo de preparo 
Para fazer a solução deve-se diluir o hidróxido de amônia na água, de maneira lenta 

e observando sempre se há aquecimento do recipiente em que a mesma esta sendo 

preparada. Recomenda-se que uma quantidade de água seja colocada no balão 

volumétrico e em seguida adiciona-se o hidróxido amônia. Este procedimento deve 

ser feito aos poucos para que não haja aquecimento da solução tornando-a mais 

perigosa. Ao final, completa-se o volume do balão volumetrico com água destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. A temperatura da 

solução pode vir a elevar tanto ao ponto de quebrar o recipiente que a solução está 

sendo preparada. O hidróxido de amônio aquoso não é inflamável, porém seus 

vapores, em ambiente confinado pode tornar-se inflamável, em caso de incêndio 

envolvendo este produto, fazer uso de água na forma de neblina. Acidentes com alta 
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inalação de gases de amônia requerem observação e avaliação clínica e um 
possível edema pulmonar e falência respiratória, com respectiva conduta 
médica. Em contato com a pele o local atingido torna-se vermelho, e na 
sequência, corrói a pele até formar ferida. Por ingestão causa irritação e 
corrosão, colapso e morte. Em contato com os olhos há perigo de cegueira. 
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inalação de gases de amônia requerem observação e avaliação clínica e um 
possível edema pulmonar e falência respiratória, com respectiva conduta 
médica. Em contato com a pele o local atingido torna-se vermelho, e na 
sequência, corrói a pele até formar ferida. Por ingestão causa irritação e 
corrosão, colapso e morte. Em contato com os olhos há perigo de cegueira. 
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Produto 
Solução permanganato de potássio 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: KMnO₄ 
Peso molecular: 158,034 g/mol 

 

  
Produto Concentração Qtdade 

necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Permanganato de 

potássio P.A. 
2% 20gr ~1000mL 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Pesar a quantidade indicada de permanganato de potássio e transferir para um balão 

volumetrico. Dissolver o sal em cerca de 950mL de água destilada, ou até que 

complete o volume do balão. Se necessário, agite com um agitador magnético ate 

total dissolução do produto. 
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Produto 
Solução hexano : acetato de etila 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Solvente para purificação 
 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Hexano 1:1 500mL Produto não diluído. 

Acetato de 

etila 

500mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de borracha nitrílica. 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores (solventes 

orgânicos). 

• Oculos de segurança 

 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 500mL de hexano e 500mL de acetato de etila.  

Se necessário, agite com um agitador magnético ate total homogenenização dos 

produtos. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Ambos os líquidos 
usados na solução são inflamáveis, portanto, não manipular proximo de fontes 
de calor. 
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Produto 
Solução hexano : acetato de etila 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Solvente para purificação 
 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Hexano 1:1 500mL Produto não diluído. 

Acetato de 

etila 

500mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de borracha nitrílica. 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores (solventes 

orgânicos). 

• Oculos de segurança 

 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 500mL de hexano e 500mL de acetato de etila.  

Se necessário, agite com um agitador magnético ate total homogenenização dos 

produtos. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Ambos os líquidos 
usados na solução são inflamáveis, portanto, não manipular proximo de fontes 
de calor. 
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Produto 
Solução atropina 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: C17H23NO3 
Substância alcaloide. 
 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 

de etanol 70% 
Atropina 1mg/mL 1000mg 1000mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas de latex. 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 1000mg (1gr) de antropina junto de 1000mL de 

álcool 70%. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

homogenenização dos produtos. 
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Produto 
Solução quinina 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: C20H24N2O2 

Substância alcaloide. 
 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de etanol 70% 

Quinina 1mg/mL 1000mg 1000mL 
 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas de latex. 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 1000mg (1gr) de quinina junto de 1000mL de 

álcool 70%. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

homogenenização dos produtos. 
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Produto 
Solução quinina 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: C20H24N2O2 

Substância alcaloide. 
 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de etanol 70% 

Quinina 1mg/mL 1000mg 1000mL 
 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas de latex. 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 1000mg (1gr) de quinina junto de 1000mL de 

álcool 70%. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

homogenenização dos produtos. 
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Produto 
Solução cafeína 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Fórmula: C8H10N4O2 

Substância alcaloide. 
 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de etanol 70% 

Cafeína 1mg/mL 1000mg 1000mL 
 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas de latex. 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 100mg de cafeína junto de 100mL de álcool 70%. 

Se necessário, agite com um agitador magnético ate total homogenenização dos 

produtos. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 

 

Produto 
Solução reagente de Dragendorff 

Volume da solução 

100mL 

 

 
Informações gerais 
Reagente para determinação de 

alcaloides. 

 

Solução Produto Quantidade 
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A 

Nitrato de bismuto 170mg 

Ácido acético 2mL 

Água destilada 8mL 

 

B 

Iodeto de potássio 4gr 

Ácido acético 10mL 

Água destilada 20mL 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Nesta solução, é necessária a mistura de duas outras soluções. Em um balão 

volumétrico de 100mL, adicione a solução A (com volume de 10mL) e a solução B 

(com volume de 30mL). Em seguida, complete com água destilada até o volume 

indicado (cerca de 70mL de água). Se necessário, agite com um agitador magnético 

ate total homogenenização dos produtos. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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A 

Nitrato de bismuto 170mg 

Ácido acético 2mL 

Água destilada 8mL 

 

B 

Iodeto de potássio 4gr 

Ácido acético 10mL 

Água destilada 20mL 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Nesta solução, é necessária a mistura de duas outras soluções. Em um balão 

volumétrico de 100mL, adicione a solução A (com volume de 10mL) e a solução B 

(com volume de 30mL). Em seguida, complete com água destilada até o volume 

indicado (cerca de 70mL de água). Se necessário, agite com um agitador magnético 

ate total homogenenização dos produtos. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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Produto 
Solução cromato de potássio 

Volume da solução 

1000mL 

 

 
Informações gerais 
Fórmula: K2CrO4 
Peso molecular: 194,1896 g/mol

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Cromato de 

potássio P.A. 
5% 50gr 1000mL 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara P3 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Em um balão volumetrico, adicione 50gr de cromato de potássio junto a 1000mL de 

água destilada. Se necessário, agite com um agitador magnético ate total 

homogenenização dos produtos. 

 

Observações a serem cumpridas 
IMPRESSINDÍVEL O USO DE EPIs!! Produtos de crômio são altamento tóxicos! Os 

cromatos e dicromatos, sendo oxidantes fortes, podem causar queimaduras e 

úlcerações na pele e nas mucosas assim como irritação nas vias respiratórias 

superiores. Após a penetração da substância em feridas aparecem úlceras de difícil 

cicatrização. A inalação de compostos de cromo(VI) tem claramento mostrado ser 

cancerígeno em experiências com animais. Dose letal (homem): 0,5 g. 
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Produto 
Solução Tris-Base (1,5M) 

Volume da solução 

1000mL 

 

 

 
Informações gerais 
Peso molecular: 121,14g/mol 

  
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Tris-Base 1,5M 181,71gr 800mL 

Ácido 

cloridrico P.A. 

 Quantidade 

necessária para 

corrigir pH 

 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança  e a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pesar 181,71gr de Tris-Base e transferir para um balão volumetrico. Dissolver o 

produto em cerca de 800mL de água destilada. Ajuste o pH para 8,8 com ácido 

clorídrico. Complete o volume do balão com água destilada. Se necessário, agite com 

um agitador magnético ate total dissolução do produto. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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Produto 
Solução Tris-Base (1,5M) 

Volume da solução 

1000mL 

 

 

 
Informações gerais 
Peso molecular: 121,14g/mol 

  
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Tris-Base 1,5M 181,71gr 800mL 

Ácido 

cloridrico P.A. 

 Quantidade 

necessária para 

corrigir pH 

 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança  e a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pesar 181,71gr de Tris-Base e transferir para um balão volumetrico. Dissolver o 

produto em cerca de 800mL de água destilada. Ajuste o pH para 8,8 com ácido 

clorídrico. Complete o volume do balão com água destilada. Se necessário, agite com 

um agitador magnético ate total dissolução do produto. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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Produto 
Solução brometo de etídio (EtBr) 

Volume da solução 

100mL 

Corante fluorescente para obter a 

visualização dos fragmentos de DNA 

através da eletroforese em gel de 

agarose. 
 
Informações gerais 
Fórmula: C21H20BrN3 

Peso molecular: 394,294 g/mol 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Brometo de 

etídio 
10mg/mL 

 
100mg 10mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Pesar ou pipetar 10mg de brometo de etídio e dissolve-lo em 10mL de água destilada. 

Agitar até a completa diluição do produto. 

 

Observações a serem cumpridas 
Indispensável o uso de EPIs! Produto com potencial cancerígeno. O produto é 
fatal se ingerido, inalado e provoca mutações em células germinativas.  Estocar 

o produto a 4ºC, no escuro. 

  



62PÁGINA |

 
Laboratórios de Biologia e Saúde  

Manual para preparo de reagentes e soluções 
 

 

Produto 
Solução AFA ou FAA (álcool - formalina 

- ácido acético) 

Volume da solução 

100mL 

 
 

 

Informações gerais 
Solução para fizar materiais biológicos 

com rápida penetração sobre o mesmo, 

onde preserva-se relativamente bem a 

morfologia, a estrutra de ácidos 

nucleícos e carboidratos (não preserva 

lipídeos) .

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Álcool etílico 95 – 100% 85mL  

A solução não 

necessíta da adição 

de água. 

Formaldeído comercial 10mL 

Ácido acético glacial 5mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de látex. 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores e gases ácidos 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
 

 
 
Modo de preparo 
Em um balão volumétrico de 100mL adicione todos os componentes na quantidade 

necessária. Homogeneizar. Antes de utilizá-lo, agitar para homogeneização total dos 

componentes. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Produto 
Solução AFA ou FAA (álcool - formalina 

- ácido acético) 

Volume da solução 

100mL 

 
 

 

Informações gerais 
Solução para fizar materiais biológicos 

com rápida penetração sobre o mesmo, 

onde preserva-se relativamente bem a 

morfologia, a estrutra de ácidos 

nucleícos e carboidratos (não preserva 

lipídeos) .

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Álcool etílico 95 – 100% 85mL  

A solução não 

necessíta da adição 

de água. 

Formaldeído comercial 10mL 

Ácido acético glacial 5mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de látex. 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores e gases ácidos 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
 

 
 
Modo de preparo 
Em um balão volumétrico de 100mL adicione todos os componentes na quantidade 

necessária. Homogeneizar. Antes de utilizá-lo, agitar para homogeneização total dos 

componentes. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste. Atente-se aos produtos 

utilizados. O formaldeído tem efeitos cancerígenos conhecidos. Não manipular os 

produtos proximo a fontes de calor. 
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Produto 
Solução clorofórmio-alcool isoamílico 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Reagente utilizado em biologia 

molecular. 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Clorofórmio  

24:1 

 

96mL A solução não 

necessíta da adição 

de água. Álcool 

isoamílico 

4mL 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas de borracha nitrílica para 

cloroformio e luvas nitrílicas para o 

álcool isoamílico. 

• Máscara para proteção contra 

vapores/aerossóis. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

 
EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Adicionar a um balão volumetrico o volume de 96mL de clorofórmio e em seguida mais 

4mL de álcool isoamílico. Homogeneizar. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Clorofórmio foi 

relatado como sendo provavelmente carcinogênicoo. Ambos os produtos desta 

formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Solução clorofórmio-alcool isoamílico 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Reagente utilizado em biologia 

molecular. 

 
Produto Concentração Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Clorofórmio  

24:1 

 

96mL A solução não 

necessíta da adição 

de água. Álcool 

isoamílico 

4mL 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas de borracha nitrílica para 

cloroformio e luvas nitrílicas para o 

álcool isoamílico. 

• Máscara para proteção contra 

vapores/aerossóis. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

 
EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Adicionar a um balão volumetrico o volume de 96mL de clorofórmio e em seguida mais 

4mL de álcool isoamílico. Homogeneizar. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Clorofórmio foi 

relatado como sendo provavelmente carcinogênicoo. Ambos os produtos desta 

formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Líquido de Dacie 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Reagente histologico utilizado para  

hematologia. 

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária de 

água destilada 
Citrato de sódio P.A. 31,3gr 990mL 

Formol 40% 10mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de látex para o 

formol e luvas nitrilicas para o citrato de 

sódio. 

• Máscara do tipo respirador e 

com filtros para odores e gases ácidos 

para o formol e máscara com filtro P1 

para citrato de sódio. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Misture 31,3gr de citrato de sódio P.A. com parte da água destilada. Adicione e formol 

a 40% e em seguida complete com água ate o volume final desejado. 

 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Produto feito com a 

adição de formol,  e por isso, deve-se usar  máscara adequada para o manuseio e se 

possível, manusea-lo na capela de exaustão de vapores. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 3 

Volume da solução 

500mL 

Concentração desejada 
pH 3 

Informações gerais 
O prepraro da solução depende da 

diluição de fosfato de sódio 

monobásico (NaH2PO4). Para ajustar o 

pH, use ácido fosfórico P.A. (H3PO4). 

 

 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de sódio 

monobásico P.A. 
0,69gr  

 

500mL 

 

 

pH 3 

 
Ácido fosfórico Quantidade 

necessária para 

ajustar o pH 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação 

 

 
EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

Modo de preparo 
Pesar 0,69gr de fosfato de sódio monobásico P.A. e dissolver em 400mL de água 

destilada. Ajuste o pH com ácido fosfórico e complete o volume desejado com água 

destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. O ácido fosfórico é 
um produto perigoso e tóxico. Causa severa irritação a pele e mucosas em caso 
de contato. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 3 

Volume da solução 

500mL 

Concentração desejada 
pH 3 

Informações gerais 
O prepraro da solução depende da 

diluição de fosfato de sódio 

monobásico (NaH2PO4). Para ajustar o 

pH, use ácido fosfórico P.A. (H3PO4). 

 

 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de sódio 

monobásico P.A. 
0,69gr  

 

500mL 

 

 

pH 3 

 
Ácido fosfórico Quantidade 

necessária para 

ajustar o pH 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação 

 

 
EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

Modo de preparo 
Pesar 0,69gr de fosfato de sódio monobásico P.A. e dissolver em 400mL de água 

destilada. Ajuste o pH com ácido fosfórico e complete o volume desejado com água 

destilada. 

 
Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. O ácido fosfórico é 
um produto perigoso e tóxico. Causa severa irritação a pele e mucosas em caso 
de contato. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 4 

Concentração desejada 
pH 4 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Necessário o prepraro de soluções 

estoque compostas por diferentes 

produtos (KH2PO4 e HNa2O412H2O) 

para que depois ocorra o preparo da 

solução tampão. 

 
Solução 

A 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato de potássio 

monobásico P.A 
13,61gr 1000mL 

 

 
Solução 

B 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato de sódio 

dibásico 

dodecahidratado 

P.A. 

37,81gr 1000mL 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo
Misturar 96,4 mL da Solução A e 3,6 mL da Solução B para cada 100 mL do 

tampão. Ajustar o pH se necessário com uma solução de ácido fosfórico e hidróxido 

de sódio. 

 
Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 5 

Volume da solução 

100mL 

Concentração desejada 
pH 5 

 

Informações gerais 
Necessário o prepraro de soluções 

estoque compostas por diferentes 

produtos (KH2PO4 e HNa2O412H2O) 

para que depois ocorra o preparo da 

solução tampão.

 
Solução 

A 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato de potássio 

monobásico P.A 
13,61gr 1000mL 

 

 
Solução 

B 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato de sódio 

dibásico 

dodecahidratado 

P.A. 

37,81gr 1000mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Misturar 96,4 mL da Solução A e 3,6 mL da Solução B para cada 100 mL do tampão. 

Ajustar o pH se necessário com uma solução de ácido fosfórico e hidroxído de sódio. 

 
Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 6 

Volume da solução 

250mL 

Concentração desejada 
pH 6 

 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (KH2PO4 e 

NaOH). É necessário formular soluções 

iniciais para que a partir destas se 

produza a solução tampão. 

 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Solução 

fosfato de 

potássio 

monobásico 

0,2M 50mL  

 

~194mL 

Solução 

hidróxido de 

sódio 

0,2M 5,7mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Misturar 50 mL de fosfato de potássio monobásico 0,2 M e 5,7 mL de hidróxido de 

sódio 0,2 M. Completar o volume a 200 mL com água. Ajustar o pH se necessário com 

uma solução de ácido fosfórico e hidroxído de sódio. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 6,8 

Volume da solução 

1000mL 

Concentração desejada 
pH 6,8 (1mol/L) 

 

 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (Na2HPO4, K3PO4, 

H3PO4 e NaOH). 

 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de 

sódio dibásico 

P.A. 

28,8 g  

 

 

 

 

1000mL 

 

 

 

 

 

(1mol/L) 

Fosfato de 

potássio 

tribásico P.A 

11,45 g 

Ácido fosfórico 

P.A. 
Qtdade necessária 

para ajuste de pH. 
Solução de 

hidróxido de 

sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste de pH. 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança. 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Dissolver 28,8 g de fosfato de sódio dibásico e 11,45 g de fosfato de potássio tribásico 

em água e completar o volume a 1000 mL. Ajustar o pH com ácido fosfórico e hidróxido 

de sódio se necessário. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 6,8 

Volume da solução 

1000mL 

Concentração desejada 
pH 6,8 (1mol/L) 

 

 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (Na2HPO4, K3PO4, 

H3PO4 e NaOH). 

 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de 

sódio dibásico 

P.A. 

28,8 g  

 

 

 

 

1000mL 

 

 

 

 

 

(1mol/L) 

Fosfato de 

potássio 

tribásico P.A 

11,45 g 

Ácido fosfórico 

P.A. 
Qtdade necessária 

para ajuste de pH. 
Solução de 

hidróxido de 

sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste de pH. 

 
EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança. 

 

 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de segurança e próximo a um kit de primeiros socorros. 
 
Modo de preparo 
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Dissolver 28,8 g de fosfato de sódio dibásico e 11,45 g de fosfato de potássio tribásico 

em água e completar o volume a 1000 mL. Ajustar o pH com ácido fosfórico e hidróxido 

de sódio se necessário. Em seguida, para tornar a solução a 0,1 mol/l, retira-se 100mL 

do tampão 1mol/L e adiciona-se a 900 de Ajustar o pH com ácido fosfórico e hidróxido 

de sódio novamente, se necessário. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Dissolver 28,8 g de fosfato de sódio dibásico e 11,45 g de fosfato de potássio tribásico 

em água e completar o volume a 1000 mL. Ajustar o pH com ácido fosfórico e hidróxido 

de sódio se necessário. Em seguida, para tornar a solução a 0,1 mol/l, retira-se 100mL 

do tampão 1mol/L e adiciona-se a 900 de Ajustar o pH com ácido fosfórico e hidróxido 

de sódio novamente, se necessário. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 7 

Volume da solução 

500mL 

Concentração desejada 
pH 7 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (KH2PO4, 
Na2HPO4, ) para que depois ocorra o 

preparo da solução tampão.

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de 

potássio 

monobásico P.A. 

 

0,5gr 
 

 

500mL 

 

 

 

pH 7 

 
Fosfato de sódio 

dibásico P.A. 
0,9gr 

Solução ácido 

fosfórico 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

Solução hidróxido 

de sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Transferir 0,5 g de fosfato de potássio monobásico e 0,9g de fosfato de sódio dibásico 

anidro para balão volumétrico de 500 mL, adicionar 400mL de água e ajustar o pH 

para 7,0 com ácido fosfórico ou hidróxido de sódio. Completar o volume do balão com 

água. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 

  

 
Laboratórios de Biologia e Saúde  

Manual para preparo de reagentes e soluções 
 

 

Produto 
Solução tampão fosfato pH 8 

Volume da solução 

500mL 

Concentração desejada 
pH 8 

 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (KH2PO4, NaCl, ) 

para que depois ocorra o preparo.

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de potássio 

dibásico anidro P.A. 
3,5gr  

500mL 
 

 

 

 

pH 8 

Cloreto de sódio 

P.A. 

4,5gr 

Solução ácido 

fosfórico 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

Solução hidróxido 

de sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Dissolver 3,5 g de fosfato de potássio dibásico anidro e 4,5 g de cloreto de sódio em 

500 mL de água. Ajustar o pH em 8,0 com uma mistura de água e ácido fosfórico (1:1) 

ou com hidróxido de sódio. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 9 

Volume da solução 

500mL 

Concentração desejada 
pH 9 

 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (KH2PO4, NaCl, ) 

para que depois ocorra o preparo.

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de potássio 

dibásico anidro P.A. 
3,5gr  

500mL 
 

 

 

 

pH 9 

Cloreto de sódio 

P.A. 

4,5gr 

Solução ácido 

fosfórico 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

Solução hidróxido 

de sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Dissolver 3,5 g de fosfato de potássio dibásico anidro e 4,5 g de cloreto de sódio em 

500 mL de água. Ajustar o pH em 9,0 com uma mistura de água e ácido fosfórico (1:1) 

ou com hidróxido de sódio. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão fosfato pH 10 

Volume da solução 

500mL 

Concentração desejada 
pH 10 

 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (KH2PO4, NaCl, ) 

para que depois ocorra o preparo.

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Fosfato de potássio 

dibásico anidro P.A. 
3,5gr  

500mL 
 

 

 

 

pH 10 

Cloreto de sódio 

P.A. 

4,5gr 

Solução ácido 

fosfórico 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

Solução hidróxido 

de sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de latex 

• Máscara P1 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Dissolver 3,5 g de fosfato de potássio dibásico anidro e 4,5 g de cloreto de sódio em 

500 mL de água. Ajustar o pH em 10,0 com uma mistura de água e ácido fosfórico 

(1:1) ou com hidróxido de sódio. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 

. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O ácido fosfórico e o hidróxido de 
sódio são produtos perigosos, podendo causar queimaduras severas. 

. 
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Produto 
Solução tampão glicina 

Volume da solução 

250mL 

Concentração desejada 
0,1 mol pH 9,5 

 
Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (C₂H₅NO₂ e 

NaOH) para que depois ocorra o 

preparo 
 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Glicina P.A. 1,875gr  

 

250mL 

 

 

0,1 mol pH 9,5 

 

Solução hidróxido 

de sódio 

Qtdade necessária 

para ajuste do pH 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas duplas de látex 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Inicialmente, fazer solução de glicina a 0,1 mol/L. Para isto: 1,875g de glicina em 150 

de água. Após, acertar o pH até 9,5 com hidróxido de sódio e completar para volume 

final de água até 250mL. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. O hidróxido de sódio é um produto 
perigoso, podendo causar queimaduras severas. 
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Produto 
Solução tampão acetato 

Volume da solução 

100mL 

Concentração desejada 
pH 4,0 (concentração de 1mol/L) 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (CH3COOH e 

NaOH) para que depois ocorra o 

preparo. 

 
 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Ácido acético glacial 

P.A. 
0,286 mL  

100mL 
pH 4,0 

(concentração 

de 1mol/L) 
 

Solução hidróxido 

de sódio 50% 

0,1mL 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Transferir 90 de água para balão volumétrico de 100 mL, adicionar 0,286 mL de ácido 

acético glacial e 0,1 de hidróxido de sódio a 50% (p/v), homogeneizar e completar o 

volume com água. Se necessário, ajustar o pH para 4,0 com ácido acético glacial ou 

hidróxido de sódio a 50% (p/v). 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. 
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Produto 
Solução tampão acetato 

Volume da solução 

100mL 

Concentração desejada 
pH 4,0 (concentração de 1mol/L) 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (CH3COOH e 

NaOH) para que depois ocorra o 

preparo. 

 
 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Ácido acético glacial 

P.A. 
0,286 mL  

100mL 
pH 4,0 

(concentração 

de 1mol/L) 
 

Solução hidróxido 

de sódio 50% 

0,1mL 

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Transferir 90 de água para balão volumétrico de 100 mL, adicionar 0,286 mL de ácido 

acético glacial e 0,1 de hidróxido de sódio a 50% (p/v), homogeneizar e completar o 

volume com água. Se necessário, ajustar o pH para 4,0 com ácido acético glacial ou 

hidróxido de sódio a 50% (p/v). 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. 
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Produto 
Solução tampão acetato 

Volume da solução 

200mL 

Concentração desejada 
pH 4,0 (concentração de 0,1mol/L) 

Informações gerais 
Atente-se aos produtos utilizados na 

produção da solução (CH3COOH e 

NaOH) para que depois ocorra o 

preparo. 

  
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Concentração 

Ácido acético glacial 

P.A. 
0,286 mL 100mL + 180mL pH 4,0 e 

0,1mol/L 
 

Solução hidróxido 

de sódio 50% 

0,1mL   

 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Transferir 90 de água para balão volumétrico de 100 mL, adicionar 0,286 mL de ácido 

acético glacial e 0,1 de hidróxido de sódio a 50% (p/v), completar o volume com água 

e homogeneizar. Se necessário, ajustar o pH em 4,0 com ácido acético glacial ou 

hidróxido de sódio a 50% (p/v). Retirar 20mL desta solução e diluí-la em 180mL de 

água destilada. Ajustar o pH novamente. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Manusear os 

produtos na capela de exaustão de vapores. 
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Produto 
Solução tampão STE (Tris-EDTA-NaCl) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Este produto prepara-se a partir de 

soluções estoque. 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Solução Tris HCl (1M) 10mL  

 

 

968mL 

Solução EDTA pH 8 (500mM) 2mL 

Solução NaCl (5M) 20mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara P1. 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Adicionar parte do volume de água em um balão volumétrico, em seguida adicionar 

10mL de solução Tris HCl (1M), 2mL de solução EDTA pH 8 (500mM) e 20mL de 

solução de cloreto de sódio (5M). Complete com água até o volume desejado. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Armazenar na 

geladeira, recomenda-se 4ºC. 
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Produto 
Solução tampão STE (Tris-EDTA-NaCl) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Este produto prepara-se a partir de 

soluções estoque. 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Solução Tris HCl (1M) 10mL  

 

 

968mL 

Solução EDTA pH 8 (500mM) 2mL 

Solução NaCl (5M) 20mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara P1. 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Adicionar parte do volume de água em um balão volumétrico, em seguida adicionar 

10mL de solução Tris HCl (1M), 2mL de solução EDTA pH 8 (500mM) e 20mL de 

solução de cloreto de sódio (5M). Complete com água até o volume desejado. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Armazenar na 

geladeira, recomenda-se 4ºC. 
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Produto 
Solução tampão STET (Tris-EDTA-

NaCl-Triton X) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Este produto prepara-se a partir de 

soluções estoque. 

 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Solução Tris HCl (1M) 10mL  

 

 

918mL 

Solução EDTA pH 8 (500mM) 2mL 

Solução NaCl (5M) 20mL 

Triton X-100 50mL (5% do volume 

final da solução) 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas para manuseio do 

Tris e butílicas para manuseio de 

triton X. 

• Máscara PFF-2. 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Adicionar parte do volume de água em um balão volumétrico, em seguida adicionar 

10mL de solução Tris HCl (1M), 2mL de solução EDTA pH 8 (500mM) e 20mL de 

solução de cloreto de sódio (5M). Ajuste o pH para 8,0. Adicione 50mL (5% do volume 

final da solução) de Triton X-100. Complete com água até o volume desejado. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Triton X-100  é um 
produto tóxico extremo cuidado ao manuseá-lo.  Pode causar lesões oculares 
graves. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Triton X-100  é um 
produto tóxico extremo cuidado ao manuseá-lo.  Pode causar lesões oculares 
graves. 
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Produto 
Solução tampão TBE (Tris-Base- 

Borato-EDTA) 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Comumente utilizado em 

procedimentos envolvendo ácidos 

nucleicos. 
 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Tris-Base P.A. 121,1gr  

 

1000mL Ácido bórico P.A. 61,8gr 

EDTA dissódico P.A. 7,4gr 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 
• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de 

segurança e próximo a um kit de 

primeiros socorros. 

 

Modo de preparo 
Adicionar parte do volume de água em um balão volumétrico, em seguida adicionar 

121,1gr de Tris-Base, 61,8gr de ácido bórico e 7,4gr de EDTA dissódico. Complete 

com água até o volume desejado. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Os produtos podem 
causar intoxicação e irratações graves. 
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Produto 
Solução tampão TE (Tris-EDTA) 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Comumente utilizado em 

procedimentos envolvendo ácidos 

nucleicos. 
 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Solução Tris HCl (1M) 10mL 988mL 
Solução EDTA pH 8 (500mM) 2mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

Próximo a um chuveiro de segurança e 

a um kit de primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Adicionar parte do volume de água em um balão volumétrico, em seguida adicionar 

10mL de solução de Tris-HCl e 2mL de Solução EDTA com pH 8. Complete com água 

até o volume desejado. O pH deve ser ajustado entre 7,4 – 8,0. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Os produtos podem 
causar intoxicação e irratações graves. 
 
 
Produto 
Meio ágar nutriente 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Meio 

não seletivo. 
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Produto 
Solução tampão TE (Tris-EDTA) 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Comumente utilizado em 

procedimentos envolvendo ácidos 

nucleicos. 
 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Solução Tris HCl (1M) 10mL 988mL 
Solução EDTA pH 8 (500mM) 2mL 

EPIs necessários 
• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara PFF-2 

• Oculos de segurança para possíveis 

salpicos resultantes da reação. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

Próximo a um chuveiro de segurança e 

a um kit de primeiros socorros. 

 
Modo de preparo 
Adicionar parte do volume de água em um balão volumétrico, em seguida adicionar 

10mL de solução de Tris-HCl e 2mL de Solução EDTA com pH 8. Complete com água 

até o volume desejado. O pH deve ser ajustado entre 7,4 – 8,0. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto.  Os produtos podem 
causar intoxicação e irratações graves. 
 
 
Produto 
Meio ágar nutriente 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Meio 

não seletivo. 
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Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de carne 3gr  

1000mL Peptona 10gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Ágar ágar 20gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio MS 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio microbiológico utilizado para 

microcultivo e micropropagação. 

Para fazer o meio é necessário o preparo de diversas soluções estoque.  As soluções 

devem ser armazenadas em frascos escuros e em geladeira. 

 
Solução estoque Produto Quantidade 

A Nitrato de amonio (NH4NO3) 15,6gr 

Água destilada 100mL 

B Nitrato de potásio (KNO3) 10,1gr 

Água destilada 100mL 

C Cloreto de cálcio (CaCL2 . 2H2O) 4,4gr 

Água destilada 100mL 

D Sulfato de magnésio (MgSO4 . 7H2O) 3,7gr 

Água destilada 100mL 

E Fosfato de potássio (KH2PO4) 1,7gr 

Água destilada 100mL 

F Sulfato de manganês (MnSO4 . H2O) 0,169gr 

Ácido bórico (H3BO3) 0,062gr 

Sulfato de zinco (ZnSO4) . 7H2O 0,0860gr 

Iodeto de potássio (KI) 0,0083gr 

Molibdato de sódio (Na2MoO4 . 2H2O) 0,0025gr 

Sulfato de cobre (CuSO4 . 5H2O) 0,00025gr 

Cloreto de cobalto (CoCl2 . 6H2O) 0,0025gr 

Água destilada 100mL 

G EDTA dissódico (Na2EDTA . 2H2O 0,373gr 

Sulfato de ferro (FeSO4 . 7H2O) 0,278gr 

Água destilada 100mL 

H Tiamina . HCl 0,001gr 

Ác. Nicotínico 0,005gr 
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Produto 
Meio MS 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio microbiológico utilizado para 

microcultivo e micropropagação. 

Para fazer o meio é necessário o preparo de diversas soluções estoque.  As soluções 

devem ser armazenadas em frascos escuros e em geladeira. 

 
Solução estoque Produto Quantidade 

A Nitrato de amonio (NH4NO3) 15,6gr 

Água destilada 100mL 

B Nitrato de potásio (KNO3) 10,1gr 

Água destilada 100mL 

C Cloreto de cálcio (CaCL2 . 2H2O) 4,4gr 

Água destilada 100mL 

D Sulfato de magnésio (MgSO4 . 7H2O) 3,7gr 

Água destilada 100mL 

E Fosfato de potássio (KH2PO4) 1,7gr 

Água destilada 100mL 

F Sulfato de manganês (MnSO4 . H2O) 0,169gr 

Ácido bórico (H3BO3) 0,062gr 

Sulfato de zinco (ZnSO4) . 7H2O 0,0860gr 

Iodeto de potássio (KI) 0,0083gr 

Molibdato de sódio (Na2MoO4 . 2H2O) 0,0025gr 

Sulfato de cobre (CuSO4 . 5H2O) 0,00025gr 

Cloreto de cobalto (CoCl2 . 6H2O) 0,0025gr 

Água destilada 100mL 

G EDTA dissódico (Na2EDTA . 2H2O 0,373gr 

Sulfato de ferro (FeSO4 . 7H2O) 0,278gr 

Água destilada 100mL 

H Tiamina . HCl 0,001gr 

Ác. Nicotínico 0,005gr 
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Piridoxina . HCl 0,005gr 

Água destilada 100mL 

I Glicina 0,02gr 

Água destilada 100mL 

J Mio-inositol 1gr 

Água destilada 100mL 

Reagentes 

adicionais 

Sacarose 30gr 

Ágar ágar 6 a 8,5gr 

Água destilada 900mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
 

Modo de preparo 
Solução A, B, C E e E: dissolver a quantidade recomendada de reagente em 100mL 

de água destilada. 

Solução F: Os elementos devem ser diluídos um após o outro em 100 mL de água 

destilada. 

Solução G: O Na2EDTA.2H2O deve ser diluído em água destilada morna. Após a 

dissolução manter a agitação e adicionar lentamente o FeSO47H2O. Após dissolução 

completar o volume com 100mL. 

Solução H a J: dissolver a quantidade recomendada de reagente em 100mL de água 

destilada. 

Para o preparo do meio MS, retirar 10 mL de cada solução estoque e adicionar 30gr 

de sacarose, de 6 a 8,5gr de ágar ágar e completar o volume de 1000mL. Porcionar 

conforme desejado e autoclavar por pelo menos 15 minutos a 121ºC. 

O produto pode ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio King - B 

Volume da solução 

500mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. 

  
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Glicerina 7,5mL  

 

 

 

500mL 

Peptona 10gr 
Sulfato de magnésio P.A. 1,5gr 
Fosfato de potássio P.A. 1gr 

Ágar ágar 10gr 

 

EPIs 
necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser encontrado já formulado e 

pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caseinato dextrose agar  

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico.  Ideal 

para crescimento de actinomicetos. 

  
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato dipotássico 0,5gr  

 

 

 

1000mL 

Sulfato de magnésio 

heptahidratado  
0,2gr 

Cloreto de ferro traços 
Glicose  2gr 
Caseína 0,2 

Ágar ágar 10gr 
 

EPIs 
necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Confira se o pH encontra-se entre 6,5 e 6,6. Autoclave a solução por pelo menos 15 

minutos a 121ºC e em seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O 

produto pode ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caseinato dextrose agar  

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico.  Ideal 

para crescimento de actinomicetos. 

  
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato dipotássico 0,5gr  

 

 

 

1000mL 

Sulfato de magnésio 

heptahidratado  
0,2gr 

Cloreto de ferro traços 
Glicose  2gr 
Caseína 0,2 

Ágar ágar 10gr 
 

EPIs 
necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Confira se o pH encontra-se entre 6,5 e 6,6. Autoclave a solução por pelo menos 15 

minutos a 121ºC e em seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O 

produto pode ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio Heinemann 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico.  

  
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato monotássico 1gr  

 

 

 

1000mL 

Sulfato de magnésio  0,5gr 
Sulfato de ferro 0,01gr 
Cloreto de sódio 0,1gr 

Sulfato de manganês 0,01gr 

Glicose 20gr 

Ágar ágar 20gr 
 

EPIs 
necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser encontrado já formulado e 

pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio NDA 

Volume da solução 

500mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de carne 1,5gr  

500mL Peptona 2,5gr 
Dextrose 5gr 
Ágar ágar 10gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

500mL, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
  



101PÁGINA  |

 
Laboratórios de Biologia e Saúde  

Manual para preparo de reagentes e soluções 
 

 

 

Produto 
Meio NDA 

Volume da solução 

500mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de carne 1,5gr  

500mL Peptona 2,5gr 
Dextrose 5gr 
Ágar ágar 10gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 
Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

500mL, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar saboraud dextrose 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Uso  

semelhante ao meio BDA. 

  
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Glicose 10gr  

1000mL Peptona 10gr 
Ágar ágar 10gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio SIM 

Volume da solução 

1000mL 

 
 
 
Informações gerais 

Caracterizado pela sigla que 

representa sulfito de hidrogênio, indol e 

motilidade. Meio de cultura 

microbiológico para microorganismos 

com base na produção de sulfetos de 

hidrogênio. Quando semi-sólido, este 

meio tem sido amplamente utilizado na 

determinação da motilidade bacteriana. 

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de caseína 20gr  

 

 

 

1000mL 

Peptona de carne 6,6gr 
Citrato de Ferro (III) 

amoniacal P.A. 
0,2 

Tiossulfato de sódio P.A. 0,2gr 
Ágar ágar 3gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o 

produto, deve-se manipular em 

uma cabine de segurança 

microbiológica para evitar 

contaminações.

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,3. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para 
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Produto 
Meio SIM 

Volume da solução 

1000mL 

 
 
 
Informações gerais 

Caracterizado pela sigla que 

representa sulfito de hidrogênio, indol e 

motilidade. Meio de cultura 

microbiológico para microorganismos 

com base na produção de sulfetos de 

hidrogênio. Quando semi-sólido, este 

meio tem sido amplamente utilizado na 

determinação da motilidade bacteriana. 

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de caseína 20gr  

 

 

 

1000mL 

Peptona de carne 6,6gr 
Citrato de Ferro (III) 

amoniacal P.A. 
0,2 

Tiossulfato de sódio P.A. 0,2gr 
Ágar ágar 3gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o 

produto, deve-se manipular em 

uma cabine de segurança 

microbiológica para evitar 

contaminações.

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,3. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para 
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meios de cultura e pode ser encontrado já formulado e pronto para uso. Para fazer um 

caldo, apenas não adicionar o ágar. 

 
Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio com lisina (caldo) 

Volume da solução 

1000mL 
 
 
 
 

Informações gerais 

Alguns meios microbiológicos possuem 

indicadores de pH para indicar a 

atividade de algum microrganismo. 

Neste caso, a bacteria presente utiliza 

da glicose do meio e acaba produzindo 

ácido, modificando o pH de purpura 

para amarelo. 

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de levedura 3gr  

 

 

1000mL 

Glicose 1gr 
L-lisina 5gr 

Corante bromocressol 

purpura 0,2% 
10mL 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 

121ºC . O produto pode ser encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Produto 
Meio com lisina (caldo) 

Volume da solução 

1000mL 
 
 
 
 

Informações gerais 

Alguns meios microbiológicos possuem 

indicadores de pH para indicar a 

atividade de algum microrganismo. 

Neste caso, a bacteria presente utiliza 

da glicose do meio e acaba produzindo 

ácido, modificando o pH de purpura 

para amarelo. 

 
Produto Qtdade necessária 

do reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de levedura 3gr  

 

 

1000mL 

Glicose 1gr 
L-lisina 5gr 

Corante bromocressol 

purpura 0,2% 
10mL 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 

121ºC . O produto pode ser encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio Shaw e Clarke 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Chama-se também de caldo malonato 

com fenilalalnina.

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de levedura 1gr  

 

 

 

 

1000mL 

Sulfato de amônio P.A. 2gr 

L-fenilalanina P.A. 1gr 
Fosfato de potássio 

dibásico P.A. 
0,6gr 

Fosfato de potássio 

monobásico P.A. 
0,4gr 

Cloreto de sódio P.A. 2gr 
Malonato de sódio P.A. 3,0gr 
Azul de bromotimol P.A. 0,025gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. Para fazer meio semi-sólido basta 

adicionar ágar ágar (cerca de 15gr). 
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Produto 
Meio Shaw e Clarke 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Chama-se também de caldo malonato 

com fenilalalnina.

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de levedura 1gr  

 

 

 

 

1000mL 

Sulfato de amônio P.A. 2gr 

L-fenilalanina P.A. 1gr 
Fosfato de potássio 

dibásico P.A. 
0,6gr 

Fosfato de potássio 

monobásico P.A. 
0,4gr 

Cloreto de sódio P.A. 2gr 
Malonato de sódio P.A. 3,0gr 
Azul de bromotimol P.A. 0,025gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. Para fazer meio semi-sólido basta 

adicionar ágar ágar (cerca de 15gr). 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio Clark e Lubs (MR-VP) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio utilizado para provas de revelação 

de microrganismos. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de proteose 5gr  

 

1000mL 
Fosfato de potássio P.A. 5gr 

Glicose P.A. 5gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0 ou 7,2. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por 

pelo menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. Para fazer meio semi-sólido basta 

adicionar ágar ágar (cerca de 15gr). 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio Clark e Lubs (MR-VP) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio utilizado para provas de revelação 

de microrganismos. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de proteose 5gr  

 

1000mL 
Fosfato de potássio P.A. 5gr 

Glicose P.A. 5gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0 ou 7,2. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por 

pelo menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. Para fazer meio semi-sólido basta 

adicionar ágar ágar (cerca de 15gr). 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo indol 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico.  Meio 

para identificação de bactérias 

fermentadoras. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Triptona 5gr 1000mL 

NaCl P.A. 2,5gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 

121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser encontrado já 

formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar amido 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de bactérias .

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Amido 2gr  
1000mL Extrato de carne 10gr 

Fosfato de dissódico 1gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Ágar ágar 15gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar amido 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de bactérias .

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Amido 2gr  
1000mL Extrato de carne 10gr 

Fosfato de dissódico 1gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Ágar ágar 15gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto é uma base para meios de cultura e pode 

ser encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio Simmons (citrato) 

Volume da solução 

1000mL 

 
 
 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de bactérias. Quando 

presente, a bactéria faz com que o meio 

com coloração verde passe a ter 

coloração azul. 
 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Cloreto de sódio P. A. 5gr  
 
 

1000mL 

Sulfato de magnésio P. A. 0,2gr 
Fosfato diacetil amônio P. A. 1gr 

Citrato de sódio P. A. 2gr 
Solução 1:500 de azul de 

bromotimol 
40gr 

Ágar agar 15gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas nitrílicas 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Coloque em tubo de ensaio e autoclave-os por pelo menos 15 minutos a 121ºC. Com 

os tubos ainda quentes, incline-os e aguarde o resfriamento completo. Caso deseje 

utilizar o meio em placas de Petri, autoclave o recipiente contendo 1L de meio e 

depois, logo após retirar da autoclave, verta-o em placas de Petri. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar sangue 

Volume da solução 

1000mL 
 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de bactérias. 

Bactérias capazes de realizar hemolise  

sobrevivem nesse meio. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de carne 3gr  

 

1000mL 
Hidrolisado ácido de caseína 17,5gr 

Amido 1,5gr 

Ágar ágar 17gr 
Sangue 5 a 10% do volume final 

do meio 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas nitrilicas. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave-os por pelo menos 15 minutos a 121ºC. Após autoclavar, com o meio de 

cultivo ainda quente, adicionar ao meio cerca de 5 a 10% de sangue. O sangue deve 

ser adicionado lentamente e homogeneizado ao longo de todo o processo. Após isso, 

porcione em placas de petri conforme necessidade. O produto pode ser encontrado já 

formulado e pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura.  O 
meio agar sangue é suplementado, geralmente, com sangue de carneiro, e por 
se tratar de um material de origem biológica, deve-se redobrar a atenção em 
relação a possíveis contaminações. Ao utilizar seringas e agulhas, descartá-las 
no recipiente adequado para o descarte. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura.  O 
meio agar sangue é suplementado, geralmente, com sangue de carneiro, e por 
se tratar de um material de origem biológica, deve-se redobrar a atenção em 
relação a possíveis contaminações. Ao utilizar seringas e agulhas, descartá-las 
no recipiente adequado para o descarte. 
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Produto 
Meio ágar chocolate 

Volume da solução 

1000mL 

 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. é 

indicado para cultivo de 

microrganismos que são exigentes de 

suplementação vitamínica. 
 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Hidrolisado pancreático de 

caseína 
7,5gr  

 

 

 

1000mL 

Peptona de carne 7,5gr 
Fosfato dipotássio P.A. 4gr 

Fosfato monopotássico P.A. 1gr 

Amido de milho 1,0 

Cloreto de sódio P.A. 5gr 

Ágar Base 13gr 

Hemoglobina 10gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. pH 

Corrija o pH para 7,3 (±0,2) a 25ºC.  Autoclave por pelo menos 15 minutos a 121ºC. 

Após isso, porcione em placas de petri conforme necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura.  
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura.  
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Produto 
Meio ágar Thornton 

Volume da solução 

1000mL 
Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Uso 

comum para reconhcecimento 

microrganismos do solo 

(especificamente bactérias).

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato dipotássico (K2HPO4) 

P.A. 
1gr  

 

 

 

1000mL 

Sulfato de magnésio 

(MgSO47h2O) P.A. 
0,2gr 

Cloreto de cálcio (CaCl2) P.A. 0,1gr 
Cloreto de sódio (NaCl) P.A. 0,1gr 
Cloreto férrico (FeCl3) P.A. 0,002gr 

Nitrato de potássio P.A. 0,5gr 
Asparagina P.A. 0,5gr 

Manitol P.A. 0,1gr 
Ágar ágar 15gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 

Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 
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de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser encontrado já formulado e 

pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser encontrado já formulado e 

pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar Martin 

Volume da solução 

1000mL 
Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Uso 

comum para reconhcecimento 

microrganismos do solo 

(especificamente fungos).

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato dipotássico 

(K2HPO4) P.A. 
1gr  

 

 

 

1000mL 

Sulfato de magnésio 

(MgSO47h2O) P.A. 
0,5gr 

Peptona 5gr 
Dextrose 10gr 

Corante rosa bengala 0,3gr 
Ágar ágar 15gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser encontrado já formulado e 

pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar manitol vermelho congo 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Uso 

comum para reconhcecimento 

microrganismos do solo.

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato dipotássico P.A. 0,5gr  

 

 

 

1000mL 

Sulfato de magnésio P.A. 0,1gr 
Manitol 10gr 

Cloreto de sódio 0,1gr 
Extrato de levedura 3gr 

Ágar ágar 20gr 
Solução vermelho congo 1% 0,25mL 

Manitol 10gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em seguida verta em placas 

de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser encontrado já formulado e 

pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 

Meio ágar triptona glicose extrato de 

levedura 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Uso 

comum para reconhcecimento 

microrganismos do solo.

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Triptona 5gr 1000mL 

Extrato de levedura 2,5gr 
Glicose 1gr 

Ágar ágar 15gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar MacConkey 

Volume da solução 

1000mL 
 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. 

Utilizado no teste confirmativo de 

coliformes e como meio seletivo  para 

detecção e isolamento de bactérias 

causadoras de disinterias.

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de caseína 17gr 1000mL 

Peptona de carne 3gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Lactose 10gr 
Mistura de sais biliares 1,5gr 

Cristal violeta 1mg 
Vermelho neutro 0,03gr 

Ágar ágar 13,5gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

 

 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Produto 
Meio ágar MacConkey 

Volume da solução 

1000mL 
 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. 

Utilizado no teste confirmativo de 

coliformes e como meio seletivo  para 

detecção e isolamento de bactérias 

causadoras de disinterias.

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de caseína 17gr 1000mL 

Peptona de carne 3gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Lactose 10gr 
Mistura de sais biliares 1,5gr 

Cristal violeta 1mg 
Vermelho neutro 0,03gr 

Ágar ágar 13,5gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações

 

 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar typticase soy (ágar TSA) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

não seletivo. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de caseína 15gr 1000mL 

Peptona de soja 5gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Ágar ágar 15gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,1 a 7,5. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC 

e em seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar typticase soy (ágar TSA) 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

não seletivo. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de caseína 15gr 1000mL 

Peptona de soja 5gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Ágar ágar 15gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,1 a 7,5. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC 

e em seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar SS (Salmonella e Shigella) 

Volume da solução 

1000mL 
 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

seletivo para o cresciemnto de 

Salmonella e Shiguella, pois inibe ao 

máximo os coliformes. 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de carne bovina 5gr  

 

 

 

 

1000mL 

Mistura de peptonas 5gr 
Lactose 10gr 

Sais biliares 8,5gr 
Citrato de sódio 8,5gr 

Tiossulfeto de sódio 8,5gr 
Citrato férrico 1gr 

Verde brilhante (verde 

malaquita G) 
0,33mg 

Vermelho neutro 0,025g 
Ágar ágar 13,5gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o 

produto, deve-se manipular em 

uma cabine de segurança 

microbiológica para evitar 

contaminações. 

 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 
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Corrija o pH para 7,0. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Corrija o pH para 7,0. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio ágar Teague (EMB) 

Volume da solução 

1000mL 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

seletivo para o cresciemnto de 

diferentes enterobactérias. 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de gelatina 10gr 1000mL 

Lactose 5gr 
Sacarose 5gr 

Fosfato dipotássico 2gr 
Eosina 0,4gr 

Azul de metileno 65mg 
Ágar ágar 13,5gr 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas nitrilicas. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,2. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 



130PÁGINA |

 
Laboratórios de Biologia e Saúde  

Manual para preparo de reagentes e soluções 
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Produto 
Meio ágar TSI (Triple sugar iron) 

Volume da solução 

1000mL 
 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

utilizado para testar a capacidade de 

fermentação de diferentes açucares, 

além da produção de H2S. 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona de carne 10gr  

 

 

1000mL 

Peptona de caseína 10gr 
Glicose 1gr 
Lactose 10gr 

Sacarose 10gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Sulfato férrico amoniacal P.A. 0,2gr 

Tiossulfato de sódio P.A. 0,2gr 
Vermelho de fenol 25mg 

Ágar ágar 13,5gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,1. Autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 121ºC e em 

seguida verta em placas de Petri conforme a necessidade. O produto pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo nutriente 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 

Meio de cultura microbiológico. Meio 

não seletivo. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Extrato de carne 3gr  

1000mL Peptona 10gr 
Cloreto de sódio 5gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine de 

segurança microbiológica para evitar 

contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo menos 15 minutos a 

121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser encontrado já 

formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo lauryl triptose 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Usado 

nos testes de coliformes. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Triptose 20gr  

 

 

 

1000mL 

Lactose 5gr 
Fosfato de potássio 

monobásico 
2,7gr 

Fosfato de potassio dibasico 2,7gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Lauryl sulfato de sódio 0,1gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Produto 
Meio caldo lauryl triptose 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Usado 

nos testes de coliformes. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Triptose 20gr  

 

 

 

1000mL 

Lactose 5gr 
Fosfato de potássio 

monobásico 
2,7gr 

Fosfato de potassio dibasico 2,7gr 
Cloreto de sódio 5gr 

Lauryl sulfato de sódio 0,1gr 
 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,0. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo lactosado bile verde 

brilhante 

Volume da solução 

1000mL 

 
Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Usado 

nos testes de coliformes. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona 10gr  

 

1000mL 
Lactose 10gr 

Bile desidratada (oxgall) 20gr 
Verde brilhante (verde 

malaquita G) 
13,3gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,2. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo lactosado bile verde 

brilhante 

Volume da solução 

1000mL 

 
Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Usado 

nos testes de coliformes. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona 10gr  

 

1000mL 
Lactose 10gr 

Bile desidratada (oxgall) 20gr 
Verde brilhante (verde 

malaquita G) 
13,3gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 7,2. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo EC 

Volume da solução 

1000mL 

 
Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Usado 

nos testes de coliformes fecais. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Triptose 20gr  

 

1000mL 
Lactose 5gr 

Fosfato dipotássico 4gr 
Fosfato dipotássico 1,5gr 

Cloreto de sódio 5gr 
Mistura de sais biliares 1,5gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo EC 

Volume da solução 

1000mL 

 
Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Usado 

nos testes de coliformes fecais. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Triptose 20gr  

 

1000mL 
Lactose 5gr 

Fosfato dipotássico 4gr 
Fosfato dipotássico 1,5gr 

Cloreto de sódio 5gr 
Mistura de sais biliares 1,5gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações. 

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo uréia 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de microrganismos. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Fosfato de potássio 9,1gr  

1000mL Fosfato de sódio 9,5gr 
Ureia 20gr 

Extrato de levedura 0,1gr 
Solução vermelho fenol 0,02% 50mL 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações.

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo nitratado 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de microrganismos. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona 5gr 1000mL 

Extrato de carne 3gr 
Nitrato de potássio 1gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações.

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Meio caldo nitratado 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Meio de cultura microbiológico. Meio 

para identificação de microrganismos. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Peptona 5gr 1000mL 

Extrato de carne 3gr 
Nitrato de potássio 1gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas de proteção contra calor 

devido ao uso de autoclave. 

 

EPCs necessários 

• Ao manipular tubos de ensaio ou 

placas de petri contendo o produto, 

deve-se manipular em uma cabine 

de segurança microbiológica para 

evitar contaminações.

Modo de preparo 
Pese os elementos da fórmula separdamente. Em um recipiente com capacidade de 

1L, misture os elementos anteriormente pesados e dissolva-os em água destilada. 

Corrija o pH para 6,9. Porcione em tubos de ensaio e autoclave a solução por pelo 

menos 15 minutos a 121ºC. O produto é uma base para meios de cultura e pode ser 

encontrado já formulado e pronto para uso. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Cuidado ao 
manusear meios que acabaram de sair da autoclave. Perigo de queimadura. 
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Produto 
Reativo de Erlich 

Volume da solução 

230mL 

Informações gerais 

Reativo para identificação de bactérias 

fermentadoras. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de etanol absoluto 

p-dimetil-amino-benzaldeído 2gr  

190mL Ácido clorídrico concentrado 40mL 
 

EPIs necessários 
• Jaleco. 

• Luvas duplas de latex. 

• Máscara PFF-2. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Reativo VM 

Volume da solução 

800mL 

 

Informações gerais 

Reativo para identificação de bactérias 

fermentadoras.   VM: Vermelho de 

metila. 
 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Vermelho de metila (pó, P.A.) 0,1gr 500mL 
Etanol 95% 300mL 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. O pH 

de viragem deste reativo é 4,2 e 6,5. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Reativo VM 

Volume da solução 

800mL 

 

Informações gerais 

Reativo para identificação de bactérias 

fermentadoras.   VM: Vermelho de 

metila. 
 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Vermelho de metila (pó, P.A.) 0,1gr 500mL 
Etanol 95% 300mL 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. O pH 

de viragem deste reativo é 4,2 e 6,5. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Reativo para prova VP 

Volume da solução 

100mL (cada solução) 

Informações gerais 

Reativo para identificação de bactérias 

fermentadoras. A prova VP é composta 

por dois reagentes. 

  
 

Solução: 
Barrit I 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de etanol 95% 

Alfa Naftol 6gr 100mL 
 

 
Solução: 
Barrit II 

Produto Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água destilada 

Hidroxido de 

potássio P.A. 
16gr 100mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de nitrilicas. 

• Máscara P2. 

• Óculos de proteção. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Alguns produtos 
desta formulação são inflamáveis. Alfa naftol tem propriedades carcinogênicas. 
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Produto 
Vermelho de metila 

Volume da solução 

100mL 

Informações gerais 

Corante e indicador. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 

de etanol 70%. 
Vermelho de metila 0,1gr 100mL 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Vermelho de metila 

Volume da solução 

100mL 

Informações gerais 

Corante e indicador. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 

de etanol 70%. 
Vermelho de metila 0,1gr 100mL 

 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Azul de metileno (0,5%) 

Volume da solução 

100mL 

Informações gerais 

Corante e indicador. 

 
 

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Azul de 

metileno P.A. 
0,5% 0,5gr 100mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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Produto 
Azul de metileno (1%) 

Volume da solução 

100mL 

Informações gerais 

Corante e indicador. 

  

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Azul de 

metileno P.A. 
1% 0,5gr 100mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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Produto 
Azul de metileno (1%) 

Volume da solução 

100mL 

Informações gerais 

Corante e indicador. 

  

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de água 

Azul de 

metileno P.A. 
1% 0,5gr 100mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 
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Produto 
Corante para espermograma  

Volume da solução 

100mL 

  

Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de álccol absoluto 

Eosina Y 

(eosina 

amarelada) P.A. 

1% 1gr 100mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas nitrilicas. 

• Máscara P2. 

 
 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Pode provocar 
irritação ocular grave!
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Produto 
Reativo lugol 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Reativo para revelação da presença de 

amido. O amido cora-se de azul, 

vermelho ou incolor, conforme 

quantidade e ação de enzimas. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Iodo 1gr 100mL 
Iodeto de potássio 2gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 

Produto 
Fenolftaleína 

Volume da solução 

100mL 

 
 

Concentração desejada 
1% 

Informações gerais 
Formula: C20H14O4 
MM = 318,32 g/mol
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Produto 
Reativo lugol 

Volume da solução 

100mL 

 

Informações gerais 
Reativo para revelação da presença de 

amido. O amido cora-se de azul, 

vermelho ou incolor, conforme 

quantidade e ação de enzimas. 

  
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Iodo 1gr 100mL 
Iodeto de potássio 2gr 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 

Produto 
Fenolftaleína 

Volume da solução 

100mL 

 
 

Concentração desejada 
1% 

Informações gerais 
Formula: C20H14O4 
MM = 318,32 g/mol
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Produto Concentração Qtdade necessária 
do reagente 

Qtdade necessária 
de álcool absoluto 

Fenolftaleína 

P.A. 
1% 1gr 100mL 

EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas de nitrilicas. 

• Máscara P3. 

• Óculos de proteção. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese ou separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com 

capacidade suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 
Observações a serem cumpridas 
Produto perigoso! Produto cangerígeno. Apresenta toxicidade reprodutiva, 
suspeito de provocar problemas geneticos e afetar a fertilidade. Causa 
mutagenecidade em celulas germinativas. 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 

Produto 
Cristal violeta 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Componente do conjunto de reagentes 

para coloração de Gram. 

Sinônimos: violeta genciana e violeta 

de metila .

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Cristal violeta 10g 900mL 

Álcool etílico absoluto 100mL 
Oxalato de amônio P.A. 8gr 

 

EPIs necessários • Jaleco 
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• Luvas nitrílicas. 

• Máscara P3. 

• Óculos de proteção. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Pesar 10g de cristal violeta e dissolve-los em 100mL de álcool etílico, adicionar 8g de 

oxalato de amônio e completar com aproximadamente 900mL de água destilada. Agite 

levemente até que todo o produto esteja dissolvido. 

 
Observações a serem cumpridas 
 
Produto perigoso! Produto com potencial cancerígeno, nocivo se ingerido e 
provoca lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos, 
com efeitos prolongados, sendo assim, jamais despejar os resíduos do produto 
na pia. 
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• Luvas nitrílicas. 

• Máscara P3. 

• Óculos de proteção. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Pesar 10g de cristal violeta e dissolve-los em 100mL de álcool etílico, adicionar 8g de 

oxalato de amônio e completar com aproximadamente 900mL de água destilada. Agite 

levemente até que todo o produto esteja dissolvido. 

 
Observações a serem cumpridas 
 
Produto perigoso! Produto com potencial cancerígeno, nocivo se ingerido e 
provoca lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos, 
com efeitos prolongados, sendo assim, jamais despejar os resíduos do produto 
na pia. 
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Produto 
Lugol para Gram 

Volume da solução 

1000mL 

 

Informações gerais 
Componente do conjunto de reagentes 

para coloração de Gram. 

Sinônimo: Lugol 1%. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária 
de água destilada 

Lugol forte 500mL 500mL 

 
EPIs necessários 

• Jaleco 

• Luvas nitrílicas. 

• Máscara P1. 

• Óculos de proteção. 

 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Meça 500mL de solução de lugol forte e complete com 500mL de água destilada. Agite 

levemente até que todo o produto esteja dissolvido. 

 
Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. 

Produto perigoso! Causa senbilização a pele, irritação ocular e apresenta 
toxicidade aguda. 

Produto 
Descolorante para Gram 

Volume da solução 

1000mL 

Informações gerais 
Componente do conjunto de reagentes 

para coloração de Gram. 

 
Produto Qtdade necessária do 

reagente 
Qtdade necessária de 
álcool etílico absotluto 
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Acetona 300mL 700mL 
 

EPIs necessários 
• Jaleco. 

• Luvas de látex. 

• Máscara PFF-1. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com capacidade 

suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Acetona 300mL 700mL 
 

EPIs necessários 
• Jaleco. 

• Luvas de látex. 

• Máscara PFF-1. 

• Oculos de segurança para 

possíveis salpicos resultantes da 

reação. 

EPCs necessários 

• Deve-se manipular em capela de 

exaustão de vapores. 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros.

Modo de preparo 
Separe os volumes necessários de cada reagente. Em um recipiente com capacidade 

suficiente, adicione os reagentes delicadamente e homogenize-os. 

 

Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Os produtos desta 
formulação são inflamáveis. 
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Produto 
Creme base Polawax 

Volume da solução 

500gr 

 

 

Informações gerais 
Produto feito a partir da mistura de 

elementos de fase aquosa e de fase 

oleosa. 

 

 
Fase 

oleosa 

Produto Qtdade necessária do reagente 
Polawax 75gr 

Nipazol 0,8gr 

 
 

Fase 
aquosa 

BHT 0,25gr 

Miristrato de isopropila 40gr 

EDTA dissódico 

(conservante) 

0,75gr 

Propilenoglicol 60gr 

Nipagin 0,8gr 

Água destilada 332gr 

EPIs necessários 
• Jaleco. 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas térmicas para proteção 

contra o calor dos recipientes 

usados. 

EPCs necessários 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese separadamente os elementos da fase oleosa e da fase aquosa e misture os 

elementos de cada fase em um recipinte diferente (pode ser um graal). Aqueça ambas 

as fases com auxilio de uma chapa aquecedora até a temperatura de 75ºC – 80ºC. ao 

atingir a temperatura, verta a fase aquosa sob a fase oleosa. Homogeneize com o 

auxilio de um pistilo e aguarde até o resfriamento. Para armazenar, transfira o creme 

para o recipiente que preferir. O creme possui validade de 120 dias. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Ao preparar, 
cuidado com queimaduras. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Ao preparar, 
cuidado com queimaduras. 
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Produto 
Creme base Lanete 

Volume da solução 

500gr 

 

 

Informações gerais 
Produto feito a partir da mistura de 

elementos de fase aquosa e de fase 

oleosa. 

 

 
 
 
 

Fase oleosa 

Produto Qtdade necessária do 
reagente 

Lanete 70gr 

Nipazol 0,8gr 

Óleo mineral 20gr 

BHT 0,25gr 

 
 

Fase aquosa 

EDTA dissódico (conservante) 0,75gr 

Sorbitol 70% 30gr 

Nipagin 0,8gr 

Água destilada 377gr 

EPIs necessários 
• Jaleco. 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas térmicas para proteção 

contra o calor dos recipientes 

usados. 

EPCs necessários 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

Modo de preparo 
Pese separadamente os elementos da fase oleosa e da fase aquosa e misture os 

elementos de cada fase em um recipinte diferente (pode ser um graal). Aqueça ambas 

as fases com auxilio de uma chapa aquecedora até a temperatura de 75ºC – 80ºC. ao 

atingir a temperatura, verta a fase aquosa sob a fase oleosa. Homogeneize com o 

auxilio de um pistilo e aguarde até o resfriamento. Para armazenar, transfira o creme 

para o recipiente que preferir. O creme possui validade de 120 dias. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Ao preparar, 
cuidado com queimaduras. 
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Observações a serem cumpridas 
Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Ao preparar, 
cuidado com queimaduras. 
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Produto 
Gel natrosol 

Volume da solução 

2000gr 

 

 

Informações gerais 
Produto feito a partir da mistura de 

elementos de fase aquosa e de fase 

oleosa. 

 

 
Fase 1 

Produto Qtdade necessária do reagente 
Natrosol 40gr 

Nipagin 3,2gr 

Água destilada 1.852gr 

 
Fase 2 

EDTA dissódico 

(conservante) 

3gr 

Glicerina 100gr 

Fase 3 BHT 1gr 

EPIs necessários 
• Jaleco. 

• Luvas de látex. 

• Máscara P1. 

• Luvas térmicas para proteção 

contra o calor dos recipientes 

usados. 

EPCs necessários 

• Próximo a um chuveiro de segurança 

e próximo a um kit de primeiros 

socorros. 

 
Modo de preparo 
Aqueça a água até que fique morna, adicione a glicerina e homogenize. Em seguida, 

adicione o natrosol. Atente-se a temperatura da água para que não esteja muito 

quente pois o natrosol pode formar grumos. Após isso, aqueça ate atingir a 

temperatura de 75ºC (onde ocorre a formação do gel). Talvez seja necessário repetir 

o processo até que o gel esteja com a consistencia ideal. Pese o EDTA e BHT e 

dissolva-os em quantidade suficiente de propilenoglicol e acrescentar no gel frio. Pese 

o nipagin e dissolva-o em quantidade suficiente de alcool de cereais e adicione ao gel. 

 

Observações a serem cumpridas 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Ao preparar, 
cuidado com queimaduras. 
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Atente-se aos EPIs necessários para o manuseio deste produto. Ao preparar, 
cuidado com queimaduras. 
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