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REGRAS DE SEGURANÇA NO 
LABORATÓRIO 

 

Criar, explorar, inventar, investigar – são habilidades essenciais 
ao se estudar ciências. Frequentemente, os cientistas se esforçam 
ao máximo no laboratório. Para garantir que as suas experiências 
sejam seguras e também interessantes e produtivas, orientações 
de segurança devem ser estabelecidas e seguidas. Então, o que é 
preciso saber sobre segurança? A seguir está um manual de 
como agir de maneira segura e responsável nas aulas práticas no laboratório.  

Essas regras devem sempre ser seguidas! 

 

Comece com o pé direito! 

-Foco de bagunça: Livros e cadernos extras, casacos e outros materiais que você não usará no 

experimento criam uma bagunça que interfere na hora de fazer a atividade. Não deixe esses 
objetos sobre a bancada do laboratório. 

-Enrolação: Roupas muito folgadas, bijuterias compridas e cabelo longo solto podem ficar no 
meio do caminho dos seus experimentos científicos e causar acidentes. Use roupas adequadas 
e prenda o cabelo quando estiver no laboratório. 

-A flor da pele: Não use calçados abertos, shorts ou bermudas no laboratório. Assim você não 
estará protegido caso um produto químico ou um objeto afiado entre em contato com seu 
corpo. 

 

Se liga! 

-Quem tá falando? Saiba quais são os telefones para emergências para ambulâncias, 
bombeiros, entre outros. 

-Patrulha da Segurança: Saiba a localização e função dos extintores e alarmes de incêndio, 
lava-olhos, chuveiro de segurança e outros equipamentos de segurança. 

-Fuga rápida: A sua escola deve ter estabelecido saídas de emergência. Conheça-as. 



-O que tem hoje? Antes de começar o experimento, revise os produtos e materiais que você 
utilizará e as regras de segurança que você deve levar em consideração. 

 

Ação de Prevenção! 

-A segurança está em números: Nunca trabalhe sozinho nem sem supervisão no laboratório. 

-Fique seguro:  Use os equipamentos e materiais apenas da forma como o professor 
demonstrou. Se você tem uma ótima ideia para um experimento, primeiro informe ao seu 
professor. 

-Apressado come cru: O laboratório não é lugar para comidas, bebidas e cosméticos. Nunca 
coma ou passe cosméticos quando no laboratório, eles 
podem se tornar contaminados. 

-Estilo cientista: Saiba quais equipamentos de proteção 
individual (EPIs) serão usados na aula e siga as instruções 
de uso. Eles te protegem de machucados bastante sérios. 

-Olha o olho! Use óculos de proteção quando lidar com 
aquecimento ou químicos e objetos que possam expandir, 
explodir ou de alguma forma machucar seus olhos. 

-Afiado: Às vezes, objetos afiados como facas, tesouras e 
lâminas de corte são usados em experimentos. Você deve 
ser extremamente cauteloso nesses casos. Nunca corte algo na sua mão, use a bancada como 
apoio. Nunca corte na sua direção ou na direção dos seus colegas. 

-Teto de vidro: Nunca use vidraria lascada, rachada ou quebrada. Esses aparentemente 
pequenos incômodos podem sofrer pontos de pressão e quebrar. 

-Eletrizante: Seja cuidadoso com equipamentos elétricos. Nunca use um objeto com fios soltos 
e cuide para que o fio não fique no meio do caminho. Nunca use um objeto elétrico em 
lugares ou com as mãos molhadas ou úmidas. Não brinque com tomadas. 

-Compostos químicos: Seja cuidadoso ao lidar com substâncias químicas. Alguns compostos 
são corrosivos, tóxicos, inflamáveis e outros se tornam perigosos quando combinados com 
outro material. 

-Sem mistura! Nunca misture materiais sem ter sido instruído pelo professor. 

-Isso é básico: Ao lidar com soluções ácidas ou básicas, sempre adicione o ácido/base na água 
e não o contrário. Adicionar água em um ácido ou base pode causar uma reação violenta. 

-Direitos animais: Você talvez trabalhe com animais vivos nas aulas no laboratório. Nesse caso,  
sempre trate-os com respeito e cuidado.  Jamais machuque-os de qualquer forma. 



-Acidentes acontecem: No caso de um acidente, sempre avise seu professor, não importa quão 
pequeno seja o problema e siga as instruções que receber. 

 

Quase lá! 

-Sem evidências! Quando terminar seu experimentos, retorne todos os objetos para seus 
lugares, limpe os materiais indicados ou os jogue fora da forma instruída. 

-Mãozinhas: Lave suas mãos com sabão ao fim de um experimento. 

-Deixa aí: Nunca retire nada do laboratório sem a permissão do seu professor. 

 

   Alertas Anti-pânico 

 

O que faço quando... 

um incêndio ocorrer? Avise o professor do incêndio e deixe o local 

imediatamente. 

minhas roupas estiverem pegando fogo? Pare, deite no chão e role. Esse é o 

melhor jeito de apagar o fogo. 

uma substância entra em contato com meus olhos? Use o lava-olhos para lavar 

seus olhos com água em abundância durante 10 minutos. Avise seu professor. 

eu derramar um químico no meu corpo? Lave a área afetada durante 10 

minutos. Informe seu professor. 

eu derramar um químico no chão? Mantenha seus colegas afastados da área e 

imediatamente avise seu professor. 

 

Atividade 

Estude a figura abaixo. Escreva um parágrafo sobre quais regras de segurança estão 
sendo quebradas e como esse aluno pode melhor seus procedimentos de 

segurança. 
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