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1. Objetivo: padronizar a utilização da lamparina a álcool no laboratório, objetivando 

reduzir os riscos ocupacionais envolvidos na atividade e melhorar a qualidade por 

meio da padronização de processos. 

2. Alcance: docentes, discentes, coordenação e técnico do laboratório. 

3. Responsabilidade: 

3.1. Usuários: seguir este POP na execução da referida atividade. 

3.2. Técnico do Laboratório: revisão, execução e supervisão das atividades 

conforme descrito neste POP. 

3.3. Coordenador: supervisionar, orientar e treinar os envolvidos quanto à rotina 

estabelecida neste procedimento. 

4. Definição: a lamparina a álcool é um equipamento usado para aquecer sistemas de 

pequenas dimensões que requerem pouco calor. Consiste num reservatório, onde é 

colocado um líquido combustível, onde é mergulhado nesse líquido um cordão 

(pavio), por onde o líquido sobe por capilaridade, para ser queimado na outra 

extremidade. 

5. Procedimento: 

5.1. Antes de utilizar a lamparina a álcool, proceder a algumas verificações: 

5.1.1. Líquido interno – em caso se metanol tende a produzir uma chama menos 

quente que a queima do etanol. 

5.1.2. Tampa – verificar se a tampa está bem rosqueada e se não apresenta 

vazamentos; 

5.1.3. Pavio – verificar se o mesmo está com tamanho adequado; 

5.1.4. Materiais inflamáveis – todo material inflamável deve ser retirado das 

proximidades do equipamento antes de iniciar sua utilização. 

5.2. Retirar a tampa da lamparina. 
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5.3. Abastecer a lamparina com álcool, não enchendo-a totalmente, utilizando-se 

de pisseta ou Becker pequeno. 

5.4. Verificar se a ponta do pavio está úmida (não pode estar encharcada). 

5.5. Acenda uma chama (com uso de fósforo ou isqueiro) posicionando-a na parte 

superior do pavio. 

5.6. Tente manter sempre na posição mais vertical possível quando estiver 

realizando o procedimento. 

5.7. Para apagar a chama feche a lamparina com a tampa da mesma. 

 

6. Precauções 

6.1. O equipamento deve ser utilizado pelo usuário sob acompanhamento e/ou 

supervisão, sendo vetada a execução sozinho. 

 

6.2. Deve-se evitar a inclinação do equipamento, prevenindo o derramamento do 

líquido inflamável do interior diretamente na chama, que pode provocar 

acidentes. 

6.3. Ao abastecer a lamparina cuidar para não derramar álcool na parte externa da 

mesma ou na bancada. Caso isso ocorra, secar tudo com papel toalha para 

depois acender o pavio. 

6.4. Manter distância de segurança de 30 cm ou mais da lamparina. 

 

6.5. Deve-se ter cuidado ao usar este equipamento com luvas de procedimento de 

látex. 

6.6. Em caso de uso em atividade de aula prática com muitos alunos, antes da 

utilização deve-se pegar o extintor e deixá-lo nas proximidades. 
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