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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 
LABORATÓRIO DE GEOLOGIA APLICADA 

 

Normas do LabGEO 

Laboratório Didático de Geociências 

 

Esta norma, visa definir regras e condutas a serem observadas durante a utilização 

do laboratório e suas dependências, visando prevenir acidentes durantes as 

atividades, bem como, orientar professores, alunos e demais usuários sobre as 

normas de funcionamento do mesmo. 

É expressamente proibido fumar no laboratório e demais dependências do mesmo. 

Não retire os quadros de mapas sem a devida autorização do professor (a). 

Verifique a localização da caixa de primeiros socorros, em caso de acidente é 

recomendável saber sua localização. 

Sempre trabalhe com atenção, calma e responsabilidade. 

Ao término das atividades, deixar a bancada livre de papéis, resíduos ou qualquer 

outro material inutilizável. 

Verificar se as duas torneiras da bancada de mármore estão fechadas; lâmpadas e 

equipamentos (datashow, ar condicionado, etc.) desligados. 

Ao término da aula, não esquecer de verificar se as janelas, armários e portas estão 

fechados e trancados. 

Procure usar calçados fechados como tênis, sapatos, botas, etc.; pois as caixas de 

amostras minerais e de rochas podem hospedar aranhas e escorpiões. 

É recomendável não comer no laboratório, pois os restos de alimentos atraem insetos, 

que por sua vez podem ser nocivos e peçonhentos. 

Em caso de acidente ocasionado por picada de aranha ou escorpião, siga as 

orientações de primeiros socorros (vide Anexo I) e procure um médico o mais rápido 

possível, indicando o produto utilizado. 

Tome muito cuidado ao manusear o ácido clorídrico, pois o mesmo pode causar 
queimaduras graves na pele, olhos e mucosas.  

Trabalhando com reações perigosas, explosivas, tóxicas, ou cuja periculosidade você 

não está bem certo, exerça o seu direito de recusa ao manuseá-lo ou então use óculos 

de proteção e luvas. 
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Em caso de acidente por contato ou ingestão de ácido clorídrico ou outro produto 

químico como o formol, por exemplo, siga as orientações de primeiros socorros (vide 

Anexos II e III) e procure atendimento médico o mais rápido possível, indicando o 

produto utilizado. 

O ácido clorídrico derramado, pode ser neutralizado com amônia, que produz cloreto 

de amônio, em forma de névoa branca. 

Todas as atividades realizadas no laboratório didático, vinculadas às disciplinas, 

deverão ser acompanhadas pelo professor (a) ou técnico (a). 

Cada mesa conterá preferencialmente 02 alunos. 

Qualquer ocorrência/situação anormal, deverá ser comunicado imediatamente ao 

professor atuante. 

Cada aluno é responsável pela segurança, devendo o mesmo comunicar ao professor 

(a) ou técnico (a) sobre potenciais riscos à segurança. 

Quando autorizado o manuseio das amostras (minerais, rochas, mineralóides, solo, 

etc.), tome cuidado para que não as deixe cair. 

Em caso de danos em equipamento ou nas amostras, o fato deverá ser comunicado 

ao professor (a). 

Na quebra de um equipamento, se for constatado negligência do aluno (a), professor 

(a) ou técnico (a), o mesmo será responsabilizado, devendo providenciar o reparo ou 

substituição. 

Em caso de explosão de algum equipamento (ar condicionado, lâmpadas, tomadas, 

etc.), evacuar-se do local o mais rápido possível e comunicar ao professor (a) ou 

técnico (a). 

Qualquer objeto encontrado deve ser comunicado e entregue ao professor (a) ou 

técnico (a), para que o mesmo seja entregue à Secretaria Administrativa do IESA, 

objetivando a devolução ao respectivo proprietário. 

As solicitações de reserva do laboratório, deverão ser realizadas por docente ou 

técnico vinculado ao IESA, nos horários vagos disponíveis, através do ramal 209 (no 

período matutino) ou pelo email: labgeoiesa.ufg@gmail.com. Sendo, portanto, 

objeto de deferimento ou indeferimento. 

Esta norma é acessível a todos os interessados no formato impresso e também 

disponível no site do LabGEO. O(A) professor(a) da disciplina se encarregará de 

apresentá-la aos alunos no início das atividades. 
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Anexo I 
Primeiros Socorros em Caso de 

Acidente com Aranhas e Escorpiões 
 

 

 

- Lave o local da picada com água e sabão. 

- Mantenha a vítima calma para que o veneno não espalhe mais rápido. Deite-a 

deixando ela o mais confortável possível. 

- Tente capturar o animal, tirar uma foto ou memorizar como ele era. Desta forma, 

quando estiver no hospital, será possível identificar o antiofídico mais correto. 

- Mantenha, se possível, a região picada erguida. 

- Cubra o local com um pano limpo. 

- No caso de acidentes causados por escorpiões, aranha-armadeira e viúva-negra, 

recomenda-se fazer compressas mornas no local e analgésicos para aliviar a dor. 

 

O que NÃO fazer em um atendimento de Primeiros Socorros: 

- Não fazer sucção do veneno, porque isso é mito. 

- Não dar nada alcoólico, querosene ou fumo para o acidentado. 

- Não fazer torniquete, impedindo a circulação do sangue: isso pode causar gangrena 

ou necrose local. 

- Não cortar ou queimar o local da ferida. 

- Não fazer aplicação de folhas, pó de café ou terra sobre a ferida, sob o risco de 

infecção. 
 

Procure um Hospital: 

- O mais importante, em qualquer situação de picada de animais peçonhentos, é 

deslocar a vítima o mais rápido possível para o hospital, especialmente se for uma 

criança. Assim ela poderá receber o atendimento específico para cada tipo de 

veneno. 

- Por mais que a picada não esteja doendo muito e não haja muitos sintomas, cada 
corpo reage de uma maneira diferente ao veneno e qualquer um dos animais citados 
acima pode desenvolver um quadro mais grave, que precisa ser tratado com um 
atendimento médico especializado. 

 

 

EM QUALQUER DOS CASOS ACIMA, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE.  
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Anexo II 
Primeiros Socorros em Caso de 
Acidente com Ácido Clorídrico 

 
 

 

Contato com os Olhos: 

Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente por 15 minutos no 
mínimo.  

Durante a lavagem, manter as pálpebras bem abertas para garantir a irrigação dos 
olhos e dos tecidos oculares. 

 

Contato com a Pele: 

Remover as roupas e calçados contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de 
emergência ou outra fonte de água limpa abundante.  

Não tente neutralizar com soluções alcalinas.  

 

Inalação: 

Remover as roupas e calçados contaminados e colocar a pessoa sob o chuveiro de 
emergência ou outra fonte de água limpa abundante.  

Não tente neutralizar com soluções alcalinas.  

 

Ingestão: 

Não provocar vômito. Fazer a diluição imediatamente, fornecendo à pessoa grandes 
quantidades de água.  

Se ocorrer vômito espontâneo, fornecer água adicional e manter a vítima em local com 
ar fresco.  

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  

 

EM QUALQUER DOS CASOS ACIMA, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE.  
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Anexo III 
Primeiros Socorros em Caso de 

Acidente com Formol 
 

 

 

Pele:  

Retirar as roupas contaminadas, posteriormente lavar com água e sabão.  

 

Olhos:  

Enxaguar os olhos com água corrente em abundância por 15 minutos, levantando as 
pálpebras ocasionalmente.  

 

Inalação: Levar a vítima para local arejado e, se necessário, administrar oxigênio ou 
respiração artificial.  

 

Ingestão: Não induzir ao vômito.  

 

 

 

EM QUALQUER DOS CASOS ACIMA, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO 
IMEDIATAMENTE. 


