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Procedimentos Gerais de Segurança                      

no Laboratório 

 

 Esteja familiarizado com o procedimento antes de começar o experimento. 

 Trabalhe no laboratório apenas quando o professor estiver presente e você tiver permissão. 

 Nunca faça brincadeiras de empurrar, bater ou correr no laboratório. 

 Apenas conduza experimentos aprovados pelo professor. 

Procedimentos de higiene: 

 Não traga comidas e bebidas para o laboratório. 

 Nunca prove nenhum material do laboratório. 

 A área de trabalho deve ser mantida limpa e organizada. 

 Lave suas mãos com água e sabão após todos os experimentos. 

 Depois de usados, os equipamentos devem ser lavados. 

 Seja responsável com suas ações, use bom senso. 

Ao lidar com compostos químicos: 

 Leia os rótulos das substâncias químicas pelo menos duas vezes antes de usá-las. 

 Nunca inspire vapores e cheiros diretamente, somente abane o ar na direção do seu nariz. 

 Evite mexer no cabelo, olhos, rosto e outros com as mãos enquanto estiver conduzindo um 

experimento. 

 Sempre use o equipamento de proteção individual quando assim for instruído. 

 Nunca misture substâncias químicas na pia. 

Ao lidar com fogo e aquecimento: 

 Certifique-se que todas as válvulas de gás e bicos de bunsen foram desligados. 

 Nunca acenda um bico de bunsen estando sozinho. 

 Se a chama do bico de bunsen apagar, imediatamente desligue a válvula do gás. 

 Saiba a localização e como usar extintor de incêndio. 

 Não aqueça líquidos em recipientes fechados. 

 Não toque diretamente em objetos aquecidos, use pegadores. 

Ao lidar com materiais de vidro: 

 Despeje vidraria quebrada ou rachada no lugar indicado. 

 Nunca use vidraria quebrada, rachada ou lascada. 

 Nunca coma ou beba a partir da vidraria do laboratório. 

 Não force o encaixe entre vidros e rolhas. 

 Não coloque vidraria aquecida imediatamente na água fria, ela pode quebrar. 

 Seja extra cuidadoso com vidraria que foi aquecida. 

Ao lidar com lâminas ou facas: 



 Manuseie todos objetos cortantes com extremo cuidado. 

 Nunca corte na sua direção ou na direção de outras pessoas. 

 Utilize uma base de apoio ao cortar. 

Em caso de acidentes: 

 Sempre notifique o professor em caso de acidentes, não importando quão pequenos sejam. 

 Conheça a localização dos objetos de segurança, kit de primeiros socorros e saídas de emergência. 

 Para pequenas queimaduras, aplique água fria corrente. 

 Se uma substância química respingar no seu olho, imediatamente lave com bastante água corrente. 

 


