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NORMAS DE UTILIZAÇÃO E
SEGURANÇA NO LABORATÓRIO

4 Prender cabelos longos.

8 Utilizar luvas, touca e máscara durante os experimentos.

6 Não utilizar lentes de contato.

2 Utilizar calça comprida de algodão ou jeans.

1 UTILIZAR AVENTAL COMPRIDO DE ALGODÃO COM MANGAS LONGAS, 
BOTÕES DE PRESSÃO OU VELCRO E PUNHO COM ELÁSTICO.

9 Não consumir nem manter alimentos e/ou bebidas dentro 
do laboratório.

7 Mochilas, bolsas, casacos, etc. devem ser deixados nos 
armários guarda-volumes do corredor.

5 Não utilizar adornos (pulseiras, correntes, brincos 
longos, relógios, etc.).

3 Utilizar calçado fechado (preferencialmente em couro) 
sem salto alto.

10 Caso você tenha alguma ferida exposta, esta deve ser
devidamente protegida.

11 Não correr, nem praticar movimentos bruscos e brincadeiras,
que possam levar risco a si mesmo e demais usuários.

12 Manter o material (vidrarias, reagentes/
matérias-primas e resíduos) organizado e identificado.

13 Informar caso algum equipamento apresentar sinal de 
‘erro’ ou estiver danificado.

14 Manusear as substâncias químicas com o máximo cuidado.

15 Não levar as mãos à boca ou aos olhos durante as práticas.

16 Não cheirar e nem experimentar reagentes/
matérias-primas.

Informar as laboratoristas quando tiver que utilizar o 
laboratório aos sábados de tarde, domingos ou feriados e 
quando tiver a necessidade de trazer um terceiro para 
ajudar em alguma atividade.

22

Fazer a reserva de equipamentos para evitar conflitos 
de horários.21

23 Jamais utilizar qualquer equipamento, material, reagentes/
matérias-primas e amostras do laboratório sem 
autorização do(a) coordenador(a) ou laboratoristas.
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19

Desinfetar as bancadas de trabalho antes e após a utilização.

17 Lavar as mãos após a manipulação de substâncias químicas e 
antes de deixar o laboratório.

Não descartar resíduos na pia, Realizar o descarte correto 
utilizando lixeiras, frascos/bombonas de resíduos 
apropriados. Em caso de dúvida solicitar auxílio aos 
laboratoristas.
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No caso de dúvida no manuseio de algum equipamento, 
sempre solicitar  ajuda do professor ou laboratoristas.


