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SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 

Objetivo 

Aprender as regras básicas de segurança do laboratório, aprender a usar os equipamentos e materiais, 

conhecer as avaliações de perigo dos compostos químicos 

Orientações de Segurança no Laboratório 

Para qualquer laboratório ser um ambiente seguro, a pessoa deve se certificar de estar usando o 

equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui: óculos de segurança, luvas de látex, jaleco, 

sapatos fechados, etc. Como as substâncias químicas podem entrar em seu organismo de diferente formas 

(inalação, ingestão, contato com os olhos, absorção pela pele), é necessário proteger seu corpo usando os 

equipamentos. Sempre pense que a SEGURANÇA VEM PRIMEIRO e proteja-se. 

É essencial, antes de iniciar qualquer experimento, saber como lidar com o equipamento e materiais que 

serão utilizados e conhecer os perigos envolvidos nessa atividade.  Para tanto, a leitura  das orientações de 

aula prática são obrigatórias de serem feitas antes de começar o procedimento. 

Cada produto químico possui uma classificação dada pela Associação Nacional para Prevenção de 

Incêndios dos Estados Unidos (NFPA). Nela, são utilizados quadrados que expressam tipos de risco em 

graus que variam de 0 a 4 (sendo o zero o menor perigo e o 4 o maior), cada qual especificado por uma cor 

(branco, azul, amarelo e vermelho), que representam, respectivamente, riscos específicos, risco à saúde, 

reatividade e inflamabilidade. Abaixo segue essa classificação, denominada Diagrama/Diamante de 

Hommel. 

O manuseio de compostos químicos não termina quando o experimento termina. Todos os químicos 

devem ser despejados da forma e nos locais corretos conforme for instruído. Misturar sobras pode ser 

perigoso. 

Claro que mesmo quando agimos da maneira correta, acidentes podem e vão acontecer. Por isso é tão 

crítico conhecer formas de prevenção e também formas de agir quando um acidente ocorrer. 

 



 

 

 



REGRAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

Precauções individuais 

1. Utilize equipamento de proteção individual (EPI). 

a)Quando for instruído, o uso de óculos de segurança deve ocorrer durante todo o período no laboratório. 

Eles protegem contra impactos e também contra respingos. Não se deve usar lentes de contato no 

laboratório. 

b)Luvas resistentes a químicos devem ser usadas em experimentos que lidem com compostos químicos. 

c)Jalecos também serão necessários quando assim for instruído.  

2. Vista-se adequadamente no laboratório. 

a)Sapatos fechados são obrigatórios. 

b)Roupas soltas e gravatas devem ser cobertas por jalecos. 

c)Cabelos longos devem ser presos. 

d)Tops e shorts não podem ser usados no laboratório. 

3. Não prepare, guarde ou consuma comida ou bebidas no laboratório. Muito menos consuma alimentos 

usando as vidrarias. 

4. Fumar é estritamente proibido no (ou próximo do) laboratório de ciências. 

5. Leia todo o procedimento antes de começá-lo. Sane qualquer dúvidas relacionadas. 

6. Mantenha a área de trabalho organizada. 

Precauções para o grupo 

1. São proibidas brincadeiras de empurrar, bater, correr e similares no laboratório. 

2. Reações químicas não devem ser feitas de modo aleatório. Somente experimentos autorizados por um 

professor podem ser conduzidos. 

3. É preciso tomar cuidado com vapores e odores. Não é aconselhável respirar vapores.  Solventes voláteis 

devem ser transferidos para capelas. 

4. Nunca manuseie líquidos inflamáveis próximos de uma chama. 

5. Uma pêra deve ser usada acompanhada das pipetas. Nunca pipete uma solução sugando com a boca. 

6. Não utilize vidraria lascada ou com rachaduras. 

7. Faça uso do seu bom senso. Ex: não deixe papel perto de uma chama acesa, não brinque com tomadas, 

entre outros. 

 

 



Antecipando uma emergência 

1.  Conheça a localização e as formas de uso dos equipamentos de segurança como os chuveiros, lava-

olhos, capelas, extintores de incêndio e saídas de emergência. 

Lidando com uma emergência 

1. Todos os acidentes, não importando o quão pequeno sejam, devem ser reportados para o professor. 

2. Derramamentos devem ser imediatamente avisados ao professor para a limpeza imediata. 

3. Acidentes e machucados: 

Cortes devem ser lavados apenas com água e avisados para o professor. Corte profundos ou ocorrências 

sérias devem ser avaliadas por um profissional da saúde. 

Queimaduras devem ser tratadas com água corrente ou água gelada. Unguentos não devem ser aplicados.  

Queimaduras sérias devem ser avaliadas por um profissional da saúde. 

 4. Derramamento de compostos químicos: 

Nos olhos – Guie a vítima para o lava-olhos, force os olhos a ficarem abertos, aplique grandes quantidades 

de água por pelo menos 15 minutos. Procure assistência. 

Na pele – A área deve ser lavada com grandes quantidades de água. Roupa encharcada deve ser removida 

imediatamente. Para derramamentos de ácidos, adicione bicarbonato de sódio, para derramamentos de 

bases, adicione ácido bórico; então lave novamente.  

Em caso de fogo – Alunos e outros devem ser evacuados da área. Qualquer um com roupas ou cabelo em 

chamas devem ser molhados com água. Procure assistência imediatamente. O combustível do fogo deve 

ser terminado. Se o incêndio é de pequenas proporções, use o extintor de incêndio dirigindo a base do 

fogo. Se o incêndio é de grandes proporções, ative o alarme de incêndio e deixe o prédio. 
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