
   NORMAS BÁSICAS DE   

         SEGURANÇA EM LABORATÓRIO DE 

QUÍMICA 

 

NORMAS GERAIS  

 

 O trabalho em laboratório exige concentração.  

 Não converse desnecessariamente, nem distraia seus 

colegas. 

 



NORMAS PESSOAIS 

 Adaptar-se ao uso de óculos de segurança, máscaras luvas e 

 sapatos. 

 Usar jaleco de forma correta: sempre fechado, de preferência 

 de manga longa e com tamanho abaixo do joelho. 

 Evitar usar roupas com tecidos sintéticos e inflamáveis e o 

 jaleco deve ser preferencialmente longo (não usar roupas que 

 expõe o corpo) 

 Não usar lentes de contato 

pois são danificadas por  

produtos químicos. 

 



 

 Não cheirar nem provar nenhum produto 

  químico. 

 Não pipetar nenhum tipo de produto com  

 a boca. 

  Não levar às mãos a boca ou aos olhos, quando estiver 

manuseando produto químico. 

 Não colocar nenhum alimento nas bancadas, gavetas e 

geladeira do laboratório e nem se alimentar dentro do mesmo. 

 Não utilizar vidrarias como utensílios domésticos. 

 Lavar bem as mãos e os braços, quando terminar  de manusear 

produtos químicos. 



 Usar a capela, máscaras, luvas e ter um extintor por perto, 

sempre que trabalhar com reações explosivas, tóxicas ou cuja 

periculosidade seja  

 desconhecida. 

 Não utilizar reagentes sem  

 rótulos. 

 Não trabalhar com reagentes 

 inflamáveis perto de chama. 

 Não aquecer reagentes em  

 sistemas  fechados e pressurizado 

 Caso precise trabalhar fora  

 do horário normal de  expediente, não trabalhe sozinho(a). 

 



 NORMAS RELATIVAS  AO LABORATÓRIO 

 

 O laboratório deve ser mantido em perfeita ordem, tendo as 

bancadas sempre limpa.  

 No laboratório deve ficar a  

 menor quantidade possível de  

 reagentes. 

 Ter sempre rotulados os frascos 

 de reagentes, as soluções  e as amostras coletadas ou avaliadas. 

 Limpar qualquer derramamento de produto químico e 

proteger-se para esta limpeza  usando materiais e recursos 

adequados. 



 No caso do derramamento 

com ácidos e bases, 

neutralizá-los antes de 

proceder a limpeza. 

 Não jogar produtos insolúveis, papéis de filtro com produtos  

 químicos, resíduos  de solventes e qualquer outro resíduo 

dentro das pias.  

 Caso não tenha o recipiente coletor pedir ao responsável pelo 

laboratório. 

 Colocar os resíduos das aulas nos recipientes adequados 

existente dentro do laboratório. 



 Trabalhos desenvolvidos com liberação de H2S em solução, 

evaporação de ácidos ou bases concentrados ou outras reações 

com desenvolvimento de gases tóxicos, devem ser realizados em 

capelas. gás  e se a válvula está funcionando. 

 Não fumar dentro do laboratório. 

 Ao se trabalhar pela primeira vez  

 com uma substancia devemos nos  

 familiarizar com as suas características 

 através da literatura.  

  No caso de dúvida consultar o 

 o professor ou o técnico e nunca tomar decisões sozinho(a). 



 

 
 

 Não descartar resíduos de substâncias químicas no lixo 

comum. 

 Não utilizar materiais de vidro quando trincados.  

 Não jogar “caco de vidro” em recipiente de lixo. 

 Usar luvas de amianto sempre que manusear peças 

 de vidro que estejam quentes.  

 

RELATIVAS AO MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS  

ELÉTRICOS  E USO DE CHAMA 

 

 Não deixar bico de Bunsen ou qualquer outro  

 aparelho ligado após o término dos trabalhos. 



 Não acender a chama do bico sem antes verificar vazamentos. 

 Não deixar qualquer equipamento que foi aquecido, como por 

exemplo placas, sem o aviso: “AQUECIDO “. 

 Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório, fora 

do expediente. 

 Ter sempre um extintor de incêndios por perto. 

 Não acender a chama do bico de Bunsen perto de líquidos 

inflamáveis. 



 

 Não instalar nem operar equipamentos elétricos sobre 

superfícies úmidas 

 Não operar com capelas sem que o sistema de exaustão esteja 

funcionando, o piso esteja limpo e as janelas funcionando 

perfeitamente. 
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Essa é uma situação que pode ser evitada se você segue as Normas  

de Segurança no laboratório de Química 

NUNCA  SE ESQUEÇAM  

Essas regras são básicas, e cada laboratório tem suas especificidades  com suas 

devidas regras. 


