
A Segurança Vem Primeiro 

Folha do Professor 

Introdução 

Não foi i ha i te ção  e Foi se  ue e  são f ases ue ão possue  luga  o labo ató io. Se alguém 

se machuca ou algum equipamento é quebrado, essas frases não desfazem o problema. É comum alunos 

não levarem a sério as orientações de segurança por não acharem que isso vai acontecer com eles. 

Atividades que conscientizem os alunos dos perigos de se trabalhar em um laboratório são boas porque 

também já os fazem praticar o comportamento e as habilidades das aulas práticas. 

Materiais 

Lava-olhos 

Chuveiro de segurança 

Balde para coletar água do chuveiro 

Kit de primeiros socorros 

Carta de acidente 

2ml de éter 

Fósforos 

Óculos de segurança 

Lupa 

Clara de ovo 

Ácido nítrico + pipeta 

Bicarbonato de sódio 

Lentes de contato descartáveis (opcional) 

Folha com as instruções de Segurança [todos os alunos] 

Folha com a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) [grupos] 

Folha com os exercícios [grupos] 

Procedimento 

 Entregue as folhas com as instruções de segurança para todos os alunos. Peça para os alunos 

lerem em voz alta e discuta as orientações sobre segurança com a turma. 

 Conduza as demonstrações: 



A – Demonstre a flamabilidade das substâncias 

Certifique-se de que outros produtos inflamáveis não estão próximos do local. Reduza as luzes. Derrame 

2ml de éter sobre um extremo de uma bancada resistente. Acenda um fósforo longe do éter. Começando 

de um ponto em um nível mais baixo, aproxime aos poucos o fósforo do éter. O vapor vai pegar fogo 

mostrando a flamabilidade dos vapores. 

B – Demonstre a importância dos óculos de proteção 

Coloque clara de ovo dentro de uma placa de Petri, distribua lupas para os alunos. Adicione gotas de ácido 

nítrico a clara de ovo que contém proteína (simulando o olho). Mostre o dano na clara. Se você possui as 

lentes de contato, coloque-as sobre a clara antes de adicionar o ácido novamente, ela se desintegrará 

parcialmente, se tornando uma barreira que impede a lavagem dos olhos em caso de acidentes. 

C – Demonstre os tipos de óculos de proteção 

Se você tiver mais de um tipo de óculos de proteção pode utilizá-los. Se não, mostre os óculos de 

segurança do laboratório e discuta com a turma o quanto dos olhos ele cobre. Peça-os para darem 

exemplos de outros EPIs para os olhos que eles conhecem e as diferenças de funções e formato: máscara 

ao manusear um maçarico (cobre todo o rosto), óculos de proteção que cobrem a frente do rosto, óculos 

de proteção que cobrem a frente e um pouco do lado dos olhos, etc. 

 Divida a turma em grupos. Entregue as folhas de exercícios e informações dos produtos químicos 

por grupos. Peça para que os alunos completem as perguntas e atividades do nº 1 ao 8 da folha. 

Auxilie os alunos mostrando os locais com equipamentos de segurança. É bom dividi-los em grupos para 

não ficarem todos no mesmo lugar ao mesmo tempo.  

Na parte dos cartões de acidentes, você vai entregar o cartão com uma situação no laboratório em que 

ocorreu um acidente. Os alunos vão consultar a folha com informações sobre químicos para identificarem 

o problema e a solução para ele. 

 Se ão tiver ais te po, deixe a parte a álise  como dever de casa. 

 

 

 

 

 

Blog aulanapratica.wordpress.com 

                                                                                                   Traduzido de National Science Foundation - funded 

Partnership for the Advancement of Chemical Technology (PACT) 

 

 

Exemplos para os cartões com acidentes: 



 

 

João está na sua primeira aula no laboratório. Ele está ansioso e decide fazer vários experimentos ao 

mesmo tempo para poupar tempo. Uma parte do experimento sua o bico de Bunsen e a outra usa álcool 

metílico. Sem querer, João derrama um pouquinho de álcool próximo da chama do Bunsen. 

 

Sara é uma aluna de química. Ela derruba um béquer cheio de ácido acético no chão e uma grande 

quantidade respinga na perna do colega ao lado. 

 

Laura está fazendo um projeto de química. Um dia ela derruba ácido sulfúrico concentrado na sua calça 

jeans, mas felizmente, foi só um respingo. 

 

Guilherme fez uma solução de 100ml de carbonato de sódio. Estando um copo de água ao lado, ele sem 

querer pega o copo de béquer com a solução e toma, achando que era sua água. 

 

Anderson derruba cloreto de cálcio no chão. Sem querer que o professor descobrisse, ele rapidamente 

junta o composto com as mãos e coloca no lixo. 

 

O assistente do laboratório está limpando uma porção de alúmen de potássio da bancada. Ele então 

percebe que há uma quantidade dessa substância na sua mão. 

 

Júlia decidiu provar o cloreto de ferro. Felizmente ela está consciente depois de ingerir o material e  

admite para o professor o que fez. 

 

Alex não estava na aula sobre segurança no laboratório e não aprendeu a importância dos óculos de 

proteção. Ele estava trabalhando com álcool etílico e um respingo caiu em seu olho direito. 

 

Mariana estava carregando uma garrafa de álcool etílico e tropeçou e a deixou cair. O álcool entrou em 

contato com a chama acesa de um bico de bunsen. O professor não estava na sala de aula no momento. 

 

 

 


