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Resumo: A necessidade de um laboratório de Química adequado para o Ensino de Química em nível 
médio é justificada por inúmeras razões, entre as quais, destaca-se a possibilidade de realização de 
atividades práticas e experimentais, demonstrativas e investigativas, de modo seguro, num ambiente 
especificamente preparado e projetado para um bom andamento das mesmas. Neste espaço, a maior 
parte das atividades experimentais, tão importantes para as aulas de química, pode ser 
adequadamente realizada. A documentação referente à normatização específica de um laboratório de 
Química, em nível de Ensino Médio, prevendo uma estrutura laboratorial básica, é notoriamente 
insuficiente, praticamente inexistente. Nosso objetivo, então, foi o de construir uma proposição de um 
laboratório básico de Química para o ensino médio, que atendesse os aspectos de estruturação física, 
equipamentos, acessórios, reagentes, vidrarias, segurança e assistência e descarte de resíduos. Para 
tanto, partimos de estratégias estruturantes de fontes documentais, como compilações de materiais 
bibliográficos similares e correlatos, documentos produzidos por equipes de professores de Química 
de uma escola estadual e de uma universidade e por meio de registros fotográficos de um laboratório 
de Química geral de uma escola técnica. Espera-se que este trabalho possa constituir-se numa 
contribuição significativa para o Ensino de Química, de modo direto, preenchendo uma lacuna de falta 
de parâmetros, propondo um referencial útil e balizador e, de modo indireto, para a qualificação das 
aulas desta componente curricular genuinamente experimental. 
 
 
Palavras Chaves: Laboratório de Química; Estrutura laboratorial; Ensino de Química. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o modo de como é trabalhado o Ensino de Ciências 

e a qualidade do ensino vem sendo muito debatidos pela sua ineficiência, do ponto de 

vista de estudantes, de professores e da sociedade (BORGES, 2002), o que tem 

culminado num extenso debate ao longo dos anos. As causas para a fragilidade do 

ensino e seu sistema escolar são muitas, mas dentre elas destacam-se a 

desvalorização dos profissionais da área de educação e dos espaços educacionais. 

Somando-se a isso, ainda existem as dificuldades relacionadas às disciplinas e os 

problemas específicos de aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido, podem ser apontados como problemas específicos das 

disciplinas, aqueles relacionados com a aprendizagem em seu contexto geral, dentre 

os quais podem ser destacadas as metodologias pedagógicas utilizadas pelos 

professores em suas aulas, capazes de influenciar no interesse ou na motivação dos 

alunos por determinado conteúdo. Diversos autores abordam sobre a motivação do 

aluno em aprender os conteúdos escolares quando estes são relacionados com ao 

cotidiano, sem deixar de lado o conhecimento científico.  

Na área de Ciências da Natureza, vemos muitas vezes essa motivação ser 

reduzida quando são apresentados os conteúdos com o uso excessivo de fórmulas e 

conceitos descontextualizados que não têm significado para os estudantes. Esse fato 

é comum no Ensino de Química.  Muitos alunos, antes de ter contato com esta 
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componente curricular, acreditam que terão oportunidade de desenvolver muitas e 

variadas atividades práticas relacionadas com esta área do conhecimento.  

Acreditamos que esta, realmente, não é a função do Ensino de Química, mas 

também não podemos conceber que os alunos percam seu interesse por essa área 

em função de suas desmotivações que podem serem agravadas pela não realização 

de atividades práticas e experimentais. 

Há um entendimento dentro da literatura, que as atividades práticas ou 

experimentais podem fazer com que os alunos se interessem por determinada área 

do conhecimento. Em Química, especificamente, esse fato não é diferente, 

principalmente por tratar-se de uma ciência genuinamente experimental. Porém, sabe-

se que atividades experimentais são pouco trabalhadas nas escolas, devido às 

concepções dos professores em relação à importância das atividades experimentais, 

ou ainda por falta de materiais, equipamentos e laboratórios adequados. 

A fim de entender a relevância das atividades experimentais no Ensino de 

Química, bem como, a necessidade de se ter laboratórios adequados, passaremos 

para um aprofundamento sobre a importância das atividades experimentais no Ensino 

de Química e posteriormente abordaremos alguns aspectos significativos quanto a 

estrutura básica para equipar ou montar um laboratório escolar para o Ensino de 

Química em nível de Educação Básica. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1-  A importância da experimentação na Educação Básica – Química 

 

Partindo de uma perspectiva histórica sobre as disciplinas que compõem a 

área de Ciências Naturais, observamos que estas foram incorporadas ao currículo 

escolar somente no século XIX, devido aos importantes avanços conquistados a partir 

de seus desenvolvimentos. Desde essa época, a Ciência já provocava diferentes 

visões que dividiam opiniões. De um lado havia quem defendesse a ideia do estudo 

sistemático da Ciência para ajudar nas soluções dos problemas cotidianos e, de outro 

lado, aqueles que a tratavam com embasamento puramente acadêmico, defendendo 

a ideia de formar novos cientistas. Esta última prevaleceu e prevalece ainda hoje em 

muitos estabelecimentos educacionais, “baseando-se em equações, deduções e 

experimentações cujos resultados são previamente conhecidos” (KONDER, 1998). 
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Ao longo dos últimos anos a concepção sobre as Ciências nas escolas vem 

construindo uma nova filosofia à medida que a educação em Ciências não é somente 

vista como tecnicista e profissionalizante, mas voltada para o processo de 

democratização científica, tecnológica, cultural, política e econômica. Para uma 

efetiva aprendizagem, começa-se a admitir que sejam estudados conteúdos 

científicos relevantes para o cotidiano dos alunos, procurando ajudá-los na 

identificação e resolução dos problemas atuais, demandando um caráter 

interdisciplinar às componentes curriculares (KONDER, 1998). 

De acordo com Moraes et al. (2008), alguns aspectos importantes devem ser 

considerados para o Ensino de Ciências, especificamente na área da Química, por 

tratar-se de uma ciência originalmente experimental. Dentre as afirmações do autor 

destaca-se: 

Aprendizagem de ciências para adquirir e desenvolver conhecimentos 
teóricos e conceituais, a aprendizagem sobre a natureza das ciências, 
proporcionando um entendimento dos métodos da ciência e a consciência 
das interações entre ciência e sociedade e a prática das ciências para 
desenvolver os conhecimentos técnicos sobre a investigação científica e a 
resolução de problemas (MORAES, et al. 2008, p.198). 

Como propostas para o Ensino de Ciências, especificamente de Química, 

Moraes et al. (2008) destaca que esta deve priorizar os seguintes aspectos: 

O desenvolvimento de habilidades e atitudes científicas; enfatizar a 
aprendizagem da estrutura das ciências, seus princípios e teorias; o currículo 
deve ser direcionado para autonomia e crescimento pessoal do aluno, além 
de ser voltado para a aprendizagem de questões do cotidiano, envolvendo 
conteúdos e problemas nas relações ciência, tecnologia e sociedade; deve 
ser interdisciplinar (MORAES, et al. 2008, p. 198). 

Neste sentido, o Ensino de Ciências pode fazer com que os alunos 

desenvolvam competências que lhes permitam atuarem como cidadãos capazes e 

responsáveis na solução de problemas cotidianos (PCNEM, 2000, p. 08). 

Embora o objetivo descrito seja formar cidadãos capazes e responsáveis, 

como evidenciado acima, muitas críticas recaem sobre as componentes curriculares. 

Essas críticas assentam-se em um ensino demasiadamente abstrato e sem 

significado para o aluno, no qual, muitas vezes, é privilegiado apenas o uso de 

fórmulas e uma rotineira repetição de exercícios bastante distantes da realidade do 

aprendiz. Outro aspecto, refere-se ao desenvolvimento de atividades experimentais 

realizadas, frequentemente, como um fim em si mesma. 
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Atualmente, as atividades experimentais têm sido consideradas, por alguns 

autores, importantes para uma efetiva aprendizagem do Ensino de Química. Nesse 

sentido, Moraes et al. (2008, p. 197) argumentam que “o uso de atividades práticas 

permite maior interação entre professor e aluno, oportunizando um planejamento 

conjunto e o uso de estratégias de ensino que melhoram a compreensão das 

ciências”. 

Em relação às estratégias e aos planejamentos de ensino, existem diversas 

metodologias possíveis de serem trabalhadas, mas, de acordo com Moraes et al 

(2008), quaisquer dessas metodologias devem priorizar o vínculo com as aulas 

teóricas e as discussões em grupo, conforme exposto a seguir: 

O que foi exposto em aula e o que foi obtido no laboratório precisa se 
constituir como algo que se complementa. Às vezes, pode parecer difícil, mas 
essa unidade é fundamental, pois as atividades experimentais realizadas sem 
fundamentação com uma integração teórica não passam de ativismo 
(MORAES et al. 2008, p. 197). 

Nesse sentido, os autores argumentam que muitos conceitos podem ser 

trabalhados pelos alunos a partir de tabelas, gráficos e coleta de dados em 

consonância com o uso do laboratório (MORAES et al, 2008). 

Ainda sobre as atividades experimentais no ensino, Moraes et al. (2008) 

esclarece que é preciso estabelecer objetivos que permeiem as atividades 

experimentais, deixando estes objetivos claros para os alunos. 

Frente às considerações realizadas, observa-se a importância da realização 

de atividades experimentais no Ensino de Ciências, o que inclui a componente 

curricular de Química.  Acreditarmos que um dos maiores problemas enfrentados 

pelos professores seja em relação à estrutura física dos laboratórios, assim como a 

escassez de materiais e reagentes que possibilitem a prática de atividades 

experimentais em suas aulas. 

 

2.2 O Laboratório de Química na Escola 

A utilização do laboratório e o seu papel no Ensino das Ciências são assuntos 

que atraem pesquisadores no decorrer da história do Ensino de Ciências no Brasil, 

mas ainda há uma resistência quanto à utilização de atividades práticas. 

 O hábito de realizar atividades práticas estimula o desenvolvimento da 

criatividade, da curiosidade e também da capacidade de refletir criticamente, bem 
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como, pode despertar no aluno o interesse em conhecer a Ciência e em aprendê-la 

através da própria vivência de situações que despertem o seu pensar, algo que não 

se incentiva muito ao apresentar conteúdos com questões óbvias, ou mesmo 

fenômenos que não se vê, mas que só se imagina como ocorrem. 

Segundo Ferreira (1978), é fundamental para o aluno e o futuro professor, a 

vivência no laboratório, pois quando realiza um experimento, esse aluno está 

observando, manuseando e vendo a ocorrência de determinado fenômeno. 

Consequentemente, construirá seu próprio conceito a partir da realidade concreta e 

não será mais uma construção mediante o “imaginar” de como poderia ser, podendo 

também comparar os conteúdos que lhe são propostos, com a experiência que ele 

próprio vivenciou. 

Dessa forma, denota-se que o laboratório pode propiciar ao aluno a vivência e 

o manuseio de instrumentais, que como consequência levará ao conhecimento de 

diversos tipos de atividades, que poderão lhe estimular a curiosidade e a vontade em 

aprender e a vivenciar a Ciência. Assim, o laboratório pode incentivar o aluno a 

conhecer, entender e aprender a aplicar a teoria na prática, dominando ferramentas e 

técnicas, que poderão ser utilizadas em pesquisa. 

Diante desse quadro, a formação de professores, passa a ser uma 

preocupação, necessitando de maior atenção por parte dos educadores, pois, pode-

se dizer que a postura do professor decorre, em parte, de sua própria formação.  

Estudiosos do assunto vem apresentando em suas pesquisas que também no Ensino 

Superior existem falhas com respeito ao Ensino no Laboratório, principalmente quanto 

a deixar claro sua importância no processo ensino-aprendizagem para os futuros 

profissionais e a prepará-los adequadamente para exercer esse ensino (BORGES, 

2002). 

Segundo Krasilchik (1987), a inclusão de práticas laboratoriais no currículo 

também tinha como objetivo a formação de futuros profissionais nas áreas científicas 

e tecnológicas. Assim, o professor que pretende realizar um ensino com experimentos 

como parte do aprendizado, necessita conhecer o que é um laboratório. Somente 

desta maneira não cometeria o equívoco em dizer que não pode utilizar um laboratório 

porque na escola não tem um espaço específico e muito menos recursos para tal. 

Também é necessário ao professor possuir a capacidade de ver claramente os 

objetivos do laboratório, para que possa elaborar atividades adequadas ao abordar 

temas específicos.  
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Os laboratórios proporcionam um ensino em que há observação, leitura de 

textos e roteiros, a constatação e a formulação de hipóteses para que sejam 

encontradas soluções para os experimentos realizados, incentivando a autonomia, o 

trabalho em grupos, dentre outros. A partir disto, o aluno pode adquirir várias 

habilidades e conhecimentos indispensáveis para sua formação intelectual.  

Sendo assim, o laboratório contribui para o aluno adquirir uma vivência e 

manuseio de instrumentos, que irão lhe permitir conhecer diversos tipos de atividades, 

contribuindo para a curiosidade e a vontade de vivenciar a Ciência. O laboratório 

incentiva o aluno a aprender técnicas, a aprender a teoria na prática, contribuindo para 

desenvolvimento de habilidades que poderão ser utilizadas em diversos tipos de 

investigações. O aluno aprende a observar cientificamente, a interpretar e analisar 

experimentos através da objetividade, precisão, confiança, perseverança, satisfação 

e responsabilidade. 

No laboratório também se desenvolve o trabalho cooperativo, ou seja, alunos 

trabalhando em grupo o que favorece a discussão e possibilita o desenvolvimento e a 

prática de habilidades intelectuais, promovendo a conceitualização e o 

aprofundamento da compreensão.  

Em virtude destas considerações, observa-se a importância do laboratório na 

vida escolar do aluno do ensino médio, contribuindo para novas oportunidades de 

assimilação do conteúdo e, acima de tudo, acarretando maior compreensão por parte 

do educando perante os assuntos e as informações diversas, contribuindo para a 

formação de um indivíduo que tenha participação na sociedade e em todas as 

questões que lhe são impostas. 

Outro aspecto que já foi bastante estudado e desmistificado e que ainda 

continua presente no discurso de muitos professores é a ideia de que as aulas 

experimentais são uma forma de qualificar o Ensino de Ciências. Entretanto, quando 

as escolas possuem um espaço adequado, como é o caso do laboratório de Ciências, 

esse acaba não sendo utilizado (BORGES, 2002; GALLIAZZI et al., 2001). Moraes 

(1992, p.13) também destaca que “[...] o ensino de Ciências não exige equipamentos 

sofisticados nem requer que o professor conheça as respostas de todas as questões 

que propõe aos alunos. Exige, entretanto, disposição para aprender com estes”.  

Além disso, as atividades laboratoriais são um ótimo momento para 

aproximarmos a teoria da prática, de forma que os estudantes possam integrar esses 

conhecimentos. Entretanto, assim como nos apresenta Borges (2002), um dos 
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aspectos mais importantes é que haja clareza e planejamento das atividades, sendo 

o local onde serão realizadas um fator que não compromete sua qualidade. No 

entanto, uma vez que haja um laboratório de Ciências na escola, pensamos ser 

inquestionável a importância do trabalho prático nesse local, quando bem elaborado 

e com finalidades claras. 

É importante perceber que, diferente do que muitos possam pensar, não é 

necessário a utilização de sofisticados laboratórios, como também não são 

necessárias grandes verbas para montagens de laboratórios minimamente equipados 

e adequados. 

 

3. METODOLOGIA 

Abordaremos neste trabalho alguns aspectos importantes para a constituição 

de um espaço escolar destinado à realização adequada e segura das atividades 

laboratoriais relacionadas ao Ensino de Química, quanto suas instalações, 

equipamentos, vidrarias e reagentes. 

 

3.1 Procedimentos e resultados preliminares 

Em relação à estrutura física dos laboratórios escolares, constatou-se que, 

após exaustiva investigação, não há documento especifico que regulamente, de modo 

formal e legal (oficial), o que é necessário para compor um laboratório, tanto em 

termos estruturais como de materiais e reagentes. O que existe são algumas 

especificações que asseguram a integridade física daqueles que trabalham no 

laboratório. Além disso, existem algumas bibliografias que tratam dos equipamentos, 

vidrarias e reagentes básicos para um bom funcionamento dos laboratórios escolares.  

Para evidenciar a carência documental relativa ao tema expomos, a seguir, o 

processo de busca realizado, durante a primeira etapa do trabalho, feito no segundo 

semestre de 2016, durante o projeto deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

Inicialmente realizou-se uma consulta informal junto a professores do Curso 

de Licenciatura em Ciências Exatas da Unipampa – campus Caçapava do Sul que 

tinham experiência na implementação de Laboratórios de Ciências e/ou Química em 

escolas e todos relataram não conhecer nenhum material que forneça as informações 

necessárias para sua construção. 
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Em seguida, buscou-se em instituições ligadas ao Ensino de Química e em 

órgãos envolvidos no controle de Laboratórios de Química, consultando a respeito de 

uma possível regulamentação técnica sobre o tema. 

Com o objetivo de caracterizar a carência de uma regulamentação específica 

que atenda a instalação de um Laboratório de Química em escolas públicas (ou 

mesmo particulares) de ensino médio, recorremos a uma consulta via e-mail a alguns 

órgãos e entidades que, supostamente, poderiam fornecer subsídios em relação ao 

tema. 

Consultamos, então, o Conselho Regional de Química da 5ª Região – Rio 

Grande do Sul, fazendo o seguinte questionamento (e-mail enviado em 11 de outubro 

de 2016): Existe algum documento legal que regulamente como deve ser a estrutura 

básica (física e recursos materiais) de um Laboratório Escolar de Química em nível 

de Ensino Médio? Se acaso não existir tal documento, o que pode ser usado como 

documento de referência ou documento equivalente? A resposta manifestada pela 

ouvidoria deste órgão, apenas indicou, como sugestão, que consultássemos a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, justificando que é mais provável que 

existam normas técnicas e não uma legislação a respeito. Recomendaram, também, 

recorrer ao Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à 

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. 

Como contraponto a esta resposta, trazemos as considerações feitas pela 

Comissão de Ensino Técnico do Conselho Regional de Química da 4ª Região no 

capítulo de apresentação do Guia de Laboratório para o Ensino de Química: 

instalação, montagem e operação:   

 

Nos últimos anos, o Conselho Regional de Química – IV Região – CRQ-IV 
vem recebendo frequentes consultas de Instituições de Ensino que formam 
profissionais da Química, sobre projetos de instalação e funcionamento de 
laboratórios de ensino de química. Constatando a carência de literaturas 
específicas sobre o assunto e a necessidade de adequação e aprimoramento 
dos laboratórios das Instituições de Ensino que oferecem cursos da área de 
química, Comissão de Ensino Técnico do CRQ-IV elaborou este Guia, que 
poderá servir como material de apoio na instalação, montagem, adequação e 
operação de laboratórios para o Ensino de Química (CONSELHO REGIONAL 
DE QUÍMICA IV REGIÃO, 2007, p. 3). 

 

Ainda que o referido guia tenha sido elaborado para contemplar as demandas 

das Instituições de Ensino que oferecem cursos da área de Química, o que, a rigor, 
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não corresponde ao nosso caso, tal documento pode ser considerado como similar e 

constitui-se uma referência estabelecida desde o ano de 2007.  

As consultas realizadas junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas e 

ao Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também 

resultaram infrutíferas. Remetemos e-mails com o mesmo conteúdo para estas 

instituições (enviados em 24 de outubro de 2016) e as respostas se limitaram a um 

“entre em contato para maiores esclarecimentos” e mais um redirecionamento, 

indicando novamente a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. 

Em relação a essa escola, efetivamos a consulta, por meio de registro em formulário 

na própria página institucional na internet. Porém, um erro técnico foi acusado e a 

mensagem não foi enviada. Intencionamos continuar a contatar essa e outras 

instituições correlatas, via e-mail ou telefonema, durante a aplicação deste projeto, em 

fase posterior.  

 

3.2 Estabelecimento de diretrizes de trabalho 

No início do semestre letivo de 2017, iniciamos uma remodelação do trabalho 

de conclusão de curso anterior (TCC I) a fim de adequá-lo a um objetivo mais prático 

e profícuo, tendo em vista a percepção da inexistência de um documento orientador 

ou regulador mais específico, como evidenciado pelos relatos anteriores, e o quanto 

tal documento seria útil e importante. 

Estabelecemos, então, com auxílio do professor doutor André Luís Silva da 

Silva da Unipampa – campus Caçapava do Sul, algumas diretrizes para 

consubstanciar fontes que pudessem balizar e respaldar a proposição de um 

documento que estabelecesse a Estruturação de um Laboratório para o Ensino de 

Química em nível de ensino médio. Tais diretrizes foram: 

1ª) convidar uma equipe de professores de Química de uma escola estadual de Ensino 

Médio com oferecimento de um curso Técnico em Química que produzisse um 

documento especificando a estrutura laboratorial que, conforme as experiências e 

atuações profissionais de seus membros, apresente uma configuração mínima ou 

básica adequada aos propósitos do ensino de química, englobando aspectos físicos, 

vidrarias, reagentes e equipamentos. Por motivos de facilidade de contato e crédito, a 

escola definida foi o Instituto Estadual de Educação Professor Annes Dias, do 

município de Cruz Alta – RS, tendo a professora Izabel Rubin Cocco como mediadora. 
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2ª) requerer a uma equipe de professores de Química de uma universidade que 

produzisse um documento especificando a estrutura laboratorial que, conforme as 

experiências e atuações profissionais de seus membros, apresente uma configuração 

mínima ou básica adequada aos propósitos do Ensino de Química, englobando 

aspectos físicos, vidrarias, reagentes e equipamentos. Por razões de proximidade e 

deferência, a universidade escolhida foi a Unipampa – campus Caçapava do Sul, do 

município de Caçapava do Sul – RS, tendo como mediadora a professora doutora 

Jaqueline Pinto Vargas. 

3ª) visita in loco e registro fotográfico a um laboratório de Química que pudesse servir 

de padrão ou referência em relação aos aspectos físicos; distribuição de móveis, 

equipamentos, vidrarias, reagentes, armários, capelas e materiais de segurança, 

apoio e socorro. Tal laboratório serviria como um modelo para o estabelecimento e 

projeção de um layout, apresentado na página 26 deste trabalho. Escolhemos as 

instalações da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha no 

município de Novo Hamburgo - RS, devido ao reconhecimento e prestígio nacional 

que caracteriza esta instituição, tendo como mediadora a auxiliar de ensino Engª 

Cristiane Weber.  

A fim de estabelecer um panorama das condições atuais dos laboratórios de 

Química das principais escolas estaduais urbanas do município de Caçapava do Sul, 

realizou-se um levantamento de aspectos estruturais relevantes, equipamentos e 

reagentes. Dessa forma, pode-se verificar, sob a perspectiva aqui constituída, o nível 

de adequação destes espaços. 

 

3.3 Resultados obtidos a partir da operacionalização das diretrizes de trabalho 

 

Na primeira diretriz obtivemos o Plano de Curso do Curso Técnico em Química 

do Instituto Estadual de Educação Professor Annes Dias aprovado no ano de 2016. 

Consta neste documento, na p. 41 (Anexo 1), uma tabela listando os equipamentos 

que constam no Laboratório de Química e suas respectivas quantidades. Esta lista foi 

utilizada como uma das principais referências para a proposição de equipamentos 

neste trabalho. Infelizmente, devido a demandas mais urgentes, o grupo de 

professores de Química da escola não pode reunir-se para produzir o documento 

solicitado. 
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Em relação à segunda diretriz de trabalho, um grupo de sete professores da 

área da Química da Unipampa – campus Caçapava do Sul gerou um documento 

intitulado Laboratório de Química para o Ensino Médio (Anexo 2), elaborado de 

maneira bastante objetiva, atendendo nossa solicitação. O texto abrange aspectos 

envolvendo dimensões, estrutura física, equipamentos, vidrarias, cerâmicas, 

ferragens e utensílios. É importante destacar que este grupo foi coordenado pela 

Profa. Dra. Jaqueline Pinto Vargas e supervisionado pela Profa. Dra. Zilda Baratto 

Vendrame e pela Profa. Dra. Carolina Ferreira de Matos, sendo submetido à 

apreciação e aval dos demais professores, os quais cumpre citar: Prof. Dr. André Luís 

Silva da Silva, Profa. Dra. Mara Elisângela Jappe Goi, Prof. Dr. Ricardo Machado 

Ellensohn e Prof. Dra. Anelise Marlene Schmidt. Cinco destes profissionais são 

doutores em diferentes áreas da Química com ampla e destacada experiência 

profissional. Dois deles são doutores nas áreas da Educação e Educação em Ciências 

com vasta e reconhecida atuação no Ensino de Química.  

Na terceira diretriz de trabalho tivemos a oportunidade de visitar as 

instalações da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Nesta 

visita, ocorrida no dia 29 de maio de 2017, realizamos vários registros fotográficos e 

vídeos dos diferentes laboratórios de Química da instituição. Definimos que dois 

laboratórios utilizados nos estudos de Química básica e geral durante os primeiros 

anos do curso Técnico em Química seriam elegíveis para nossa proposta, por 

apresentarem uma configuração (figura 1) com as seguintes características: 

 Permite a circulação sem dificuldade de grande número de alunos, técnicos e 

professor; 

 Facilita a dinâmica de acesso e de uso de equipamentos, vidrarias e reagentes; 

 Contribui para o trânsito seguro dos usuários entre bancadas, capelas e demais 

recursos. 
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Figura 1.Imagem de um dos laboratórios de Química Geral da Fundação Escola 

Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha FONTE: Carlos Alberto Pereira Pedroso 

 

Aos resultados dos trabalhos produzidos por meio destas diretrizes, 

acrescentamos os documentos prospectados via Internet. Tais fontes foram 

consideradas não apenas pelo critério de aproximação ou possível contribuição com 

esta proposta, mas tendo em vista a qualidade do material produzido, bem como a 

credibilidade e confiabilidade de seus autores e/ou instituições. Elencamos a seguir 

os documentos consultados acompanhados de uma breve descrição e caracterização. 

A. Guia de Laboratório para o Ensino de Química: Instalação, montagem e 

operação (2007). Produzido pela Comissão de Ensino Técnico do Conselho 

Regional de Química da IV Região. A publicação integra o Projeto Selo de 

Qualidade CRQ-IV.  

B. Laboratórios (2009). Publicação produzida para o Curso Técnico de Formação 

para os Funcionários da Educação, mais especificamente, para Técnico em 

Multimeios Didáticos. Editada pela Universidade de Brasília. 
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C. Montagem do Laboratório Químico da Universidade Federal de São Paulo – 

Campus Diadema: Manual de Segurança e Boas Práticas em Laboratórios 

Químicos (2008). Elaborado pelo bombeiro civil Ricardo Trautmann. 

D. Caderno de Orientações para Utilização do Laboratório Escolar de Ciências da 

Natureza da Rede Estadual de Ensino do Paraná (2013). Apresentado pelo 

Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná. 

E. Orientações para a Instrução de Processos e Atividades que envolvem a 

Estrutura e o Funcionamento de Escolas (2014). Produzido pela Coordenação 

de Estrutura e Funcionamento Escolar da Secretaria de Educação do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

F. Projeto de Elaboração de um Laboratório de Química (2010). Produzido por 

acadêmicos do Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do 

Pará. O projeto foi apresentado como requisito para avaliação na componente 

curricular Instrumentação para o Ensino da Química.  

 

4. PROPOSIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE QUÍMICA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Para a produção da proposição de um laboratório de Química estruturado 

para a Educação Básica, compilamos, selecionamos e adaptamos as informações a 

partir das diretrizes de trabalho e das fontes pesquisadas na Internet  

 

4.1. Descrição Geral 

O laboratório escolar pode ser instalado em uma sala que contemple uma boa 

iluminação e ventilação, de preferência equipada com exaustores. Logo, é necessário 

que sua instalação seja feita em locais com janelas amplas que permitam uma boa 

circulação de ar e iluminação. Não menos importante do que o local destinado ao 

laboratório é utilizar, se viável, uma sala próxima ou anexa ao laboratório para guardar 

reagentes e manter experimentos que estão em andamento. 

Quanto às instalações, estas devem atentar para um bom funcionamento das 

atividades práticas e para a segurança laboratorial, devendo conter itens para evitar 

e/ou atender imediatamente pessoas que sofram algum acidente nas dependências 

do laboratório. É obrigatório que este possua extintores de incêndio, chuveiro e/ou 

lavatório e uma caixa de primeiros socorros. 
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No interior do laboratório é importante que sejam feitas instalações de 

bancadas com sistemas de energia elétrica, hidráulica e, se possível, dependendo 

dos recursos disponíveis, a canalização de gás butano para a realização de atividades 

práticas que demandem a utilização de fogo. O piso não deve ser escorregadio e é 

necessário armários com a identificação de seus conteúdos e com os materiais 

guardados devidamente etiquetados (CRUZ, 2009). 

Cabe lembrar, que os aspectos das instalações aqui indicados para a 

construção de laboratórios escolares são os mais básicos possíveis podendo conter 

diversos outros itens. Porém, se levarmos em conta a atual situação dos recursos 

disponibilizados para as escolas da rede pública, podemos encontrar níveis diferentes 

de recursos materiais e instalações nas escolas. 

Até então, elencamos as recomendações sobre as instalações básicas 

necessárias para a construção de laboratórios em escolas. A partir de agora, 

trataremos mais especificamente dos itens que devem compor o laboratório para seu 

bom funcionamento.  

 

4.2. Estrutura Física 

4.2.1 Piso 

O piso deve ser impermeável, antiderrapante e não deve apresentar 

saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a 

movimentação de materiais. O piso de cerâmica comum é o mais recomendável pelo 

seu baixo custo, facilidade na colocação e limpeza, segurança oferecida, ótima 

resistência e durabilidade. Outro aspecto importante a considerar quanto ao piso, 

refere-se à sua constante manutenção e limpeza. Os reparos que se fizerem 

necessários devem ser feitos imediatamente, mantendo-se seu bom estado. 

 

4.2.2 Paredes 

As paredes devem ser de alvenaria, revestidas com reboco ou massa corrida 

e pintura em cores claras. Devem ser impermeáveis, cobertas com material que 

permita o desenvolvimento das atividades em condições seguras, sendo resistentes 

ao fogo e a substâncias químicas, além de oferecer facilidade de limpeza.  

 

4.2.3 Teto 
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O teto deve atender às necessidades do laboratório quanto à passagem de 

tubulações, luminárias, isolamento térmico e acústico.  

 

4.2.4 Janelas e Portas 

As janelas devem ser amplas e distribuídas de tal forma que permitam uma 

boa iluminação e arejamento do laboratório. Recomendam-se janelas basculantes por 

apresentarem maior segurança e por serem facilmente abertas e fechadas. As janelas 

devem estar localizadas, numa altura aproximada de 1,20m do nível do piso. Sob 

nenhuma hipótese poderão ser instaladas cortinas de material combustível. Precisam 

estar afastadas das áreas de trabalho e dos equipamentos, tais como balanças, 

estufas e capelas de exaustão, entre outros que possam ser afetados pela circulação 

de ar. 

As portas devem ser amplas com largura mínima de 1,20m e com abertura 

para o lado de fora do laboratório. É recomendável que se tenha mais de uma saída 

e sempre distantes entre si. Caso não seja possível, as janelas devem favorecer a 

saída de emergência. Por isto, não devem ser obstruídas com armários, a fim de 

proporcionarem uma alternativa para saída de emergência. 

 

4.2.5 Iluminação 

As luminárias devem, sempre que possível, ser embutidas no forro, ter 

lâmpadas fluorescentes e proporcionarem uma boa iluminação de todo o ambiente. 

 

4.2.6 Instalação Elétrica 

Preferencialmente devem ser externas às paredes (facilitando qualquer 

manutenção) ou embutidas no forro (desde que se tenha facilidade de acesso às 

mesmas). As tomadas sobre as bancadas devem estar a mais ou menos 1,0m 

distantes entre si, sendo que em cada ponto deverá ter uma tomada 110V e uma 220V 

(onde houver tais tensões) contendo plaquetas de identificação. 

 

4.2.7 Instalação Hidráulica e de Gás 

Tal como nas instalações elétricas, as instalações de água e gás devem, 

sempre que possível, ser externas, facilitando assim a manutenção. 

A instalação do botijão de gás GLP deve ser externa à sala do laboratório e 

dentro de um abrigo. Não se recomenda sua instalação de forma embutida no forro.  
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As redes de água ou gás devem ter uma válvula de bloqueio, do tipo 

fechamento rápido, de fácil acesso para se ter agilidade quando houver necessidade 

de fechar o suprimento de água ou gás.  

 

4.2.8 Instalação de Esgoto 

As tubulações devem ser de material com resistência química aos produtos 

comumente usados nos laboratórios, tal como o polipropileno (deve-se evitar o uso do 

PVC branco, bem como, o do ferro fundido). Os ralos devem ter grelhas de aço 

inoxidável do tipo abre-fecha. 

 

4.2.9 Bancadas de Trabalho 

As bancadas devem ser construídas de acordo com o espaço disponível para 

o laboratório, recomendando-se que sejam do tipo “ilha” (permitem que os usuários 

trabalhem em sua volta) com pias nas extremidades. 

Indica-se que as bancadas: 

• Sejam constituídas de material rígido para suportar o peso de materiais 

e equipamentos; 

• Tenham a superfície revestida com materiais impermeáveis, lisos, sem 

emendas ou ranhuras e resistentes a substâncias químicas. As opções 

mais utilizadas são o granito, a fórmica ou material similar; 

• Possuam largura aproximada de 0,60m ou 0,70m e altura aproximada 

de 0,90m; 

• Possuam cubas para escoamento com profundidade adequada ao uso. 

 

4.2.10 Armários para Reagentes 

O laboratório deve possuir armários para armazenar reagentes, feitos de 

materiais resistentes e duráveis, que suportem peso, a fim de que se possa 

armazenar, principalmente os reagentes sensíveis à iluminação e inflamáveis. 

 

4.2.11 Armários para Vidrarias 

O laboratório deve conter armários para armazenar as mais diversas vidrarias, 

devidamente limpas e descontaminadas. Recomenda-se que sejam feitos com 

materiais resistentes e duráveis, que suportem peso. 
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4.2.12 Capelas 

As capelas devem ser instaladas em local que não sofra influência de corrente 

de ar proveniente de tráfego de pessoas, proximidade de ar condicionado. Precisam 

ser equipadas com exaustores para evitar explosão, acúmulo de gases e vapores 

tóxicos durante a manipulação de quaisquer produtos químicos. O laboratório deve 

conter uma capela para uso coletivo ou capelas individuais correspondentes ao 

número de bancadas de trabalho presentes no laboratório. 

 

4.2.13 Pias 

As pias devem ser de material inoxidável e estarem acopladas nas 

extremidades das bancadas. A profundidade mínima recomendável é de 0,25m. 

 

4.2.14 Almoxarifado 

Recomenda-se que tenha um almoxarifado para armazenar estoques de 

reagentes, vidrarias e demais suprimentos utilizados no laboratório. 

 

4.3 Equipamentos e Acessórios 

No Quadro 1, listamos alguns materiais de uso geral recomendados para o 

início de atividades experimentais de Química e suas possíveis finalidades 

 

Quadro 1: Equipamentos e acessórios para um laboratório de Química. 

Materiais Finalidades 

Agitadores magnéticos (com e sem 

chapa de aquecimento); 
Agitação de solução e aquecimento. 

Balanças analíticas; Medida de massa. 

Centrifuga; Separação de amostras.  

Destilador; Destilar água.  

Estufa; Secar e desinfetar vidrarias. 

Mantas de aquecimento; 
Aquecer substâncias que estão no balão 

redondo. 

Medidor de pH; Medir o pH das soluções líquidas. 

Anéis de ferro com mufa de 7 cm; Suporte para funis. 

Bases com haste universal zincada de 

45 ou 70 cm; 

Utilizado para montagens ou 

experimentos que necessitem que os 
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seus equipamentos fiquem bem seguros 

em posições elevadas. 

Bicos de Bunsen com registro de gás; 

Fonte de calor destinada ao 

aquecimento de materiais não 

inflamáveis. 

Cadinhos de fusão em porcelana;  
Para misturas e reações com 

aquecimento. 

Cápsulas de evaporação em porcelana; Evaporação de líquidos. 

Cronômetros digitais;  Medida de tempo. 

Escovas;  Lavar vidrarias. 

Espátulas (com colher e tipo canaleta); Uso geral. 

Almofariz e pistilo em porcelana 92mm 

de diâmetro capacidade de 100 mL; 

Macerar pequenas quantidades de 

sólidos. 

Papel filtro;  

Serve para reter partículas sólidas em 

uma filtração e drenar pequenos 

excessos de líquido em uma superfície. 

Papel indicador de pH escala 0-14;  Verificar o pH de soluções. 

Pinças para bureta;  Prender a bureta no suporte. 

Pinças para cadinho (tenaz);  Manipular o cadinho aquecido. 

Pipetadores de borracha (pera);  Sucção de líquidos em pipetas. 

Pipetas de Pasteur plásticas de 

transferência 3 mL; 

Transferir volumes pequenos de líquidos 

ou soluções líquidas. 

Pissetas de polietileno;  Lavagem de vidrarias. 

Rolhas de borracha (ou silicone);  Tampar vidrarias em geral. 

Telas de amianto; Uso geral para aquecimento. 

Tripés de ferro. Suporte para o aquecimento. 

 Fonte: adaptado de Guia de Laboratório para o Ensino de Química: instalação, montagem e operação. 

 

É importante salientar que os materiais descritos no Quadro 1 são apenas 

uma sugestão para início da montagem de um laboratório de Química, cabendo ao 

professor complementá-los segundo a realidade e necessidade de sua escola.  

 

4.4 Vidrarias 



Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul 
Curso: Licenciatura em Ciências Exatas – Semestre: 1/2017 

19 

 O Quadro 2, mostra a relação de vidrarias que recomenda-se constar no 

laboratório de Química e seus empregos. 

 

Quadro 2: Relação de vidrarias indicadas. 

Vidraria Finalidade 

Balões de destilação com saída lateral 

de 500, 1000mL; 

Armazenar líquidos que será levado a 

ebulição. 

Balões de fundo redondo de 100, 250, 

500 mL; 
Utilizado nas destilações. 

Balões volumétricos em vidro com rolha 

de polipropileno de 50, 100, 250, 500, 

1000 mL; 

Preparação de volumes de líquidos com 

exatidão.  

Bastões de vidro  Misturar soluções. 

Béqueres em vidro de 10, 50, 100, 250, 

1000 mL; 

Preparo de soluções e dissolver substancias 

sólidas. 

Buretas volumétricas em vidro com 

torneira de 25, 50 mL; 
Utilizada para titulações. 

Condensadores (serpentina e linear); 
Condensação dos gases e separar misturas 

gasosas. 

Dessecadores de vidro com tampa;  Diminuir a umidade das substâncias. 

Erlenmeyers em vidro de 100, 250 mL; Usado para misturas, soluções e titulações. 

Estantes para 12 tubos de ensaio 20mm 

diâmetro; 
Armazenar tubos de ensaio. 

Funis vidro; Transferir líquidos e filtração simples. 

Funis de separação de 125, 250mL; Separar líquidos imiscíveis.  

Kitazatos com saída superior de vidro de 

250 mL; 
Usado em filtrações (sob sucção) a vácuo. 

Pipetas graduadas de 1, 10, 25 mL; 
Medir e transferir volumes variáveis de 

líquidos ou soluções.  

Pipetas volumétricas de 5, 10, 50 mL; 
Medir e transferir volumes variáveis de 

líquidos ou soluções. 

Provetas graduadas de base hexagonal 

de polipropileno de 10, 50, 100 mL; 
Medida de volume. 
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Termômetros com escala interna de -

10ºC a +110ºC; 
Medidas de temperatura. 

Tubos de ensaio 18mm x 180mm; Misturas e reações em pequena escala. 

Vidros de relógio de 60mm e 100mm. Observação e pequenas reações. 

Fonte: adaptado de Guia de Laboratório para o Ensino de Química: instalação, montagem e operação. 

 

 

4.5 Reagentes 

No Quadro 3, indicamos alguns reagentes que podem ser adquiridos pela 

escola para a iniciação das atividades experimentais no Ensino de Química. 

 

Quadro 3: Reagentes Básicos  

Reagente Fórmula Molecular 

Ácido clorídrico concentrado HCl 

Acetato de amônio C2H7NO2  

Acetato de cálcio  Ca(C2H3O2)2 

Acetato de chumbo Pb(C2H3O2)2 

Acetato de etila  C4H8O2 

Acetato de sódio C2H3NaO2 

Ácido acético glacial  C2H4O2 

Ácido benzóico  C7H6O2 

Ácido bórico H3BO3 

Ácido cítrico anidro C6H8O7 

Ácido nítrico concentrado HN03 

Ácido oxálico  C2H2O4 

Ácido sulfúrico concentrado H2SO4 

Alaranjado de metila C14H14N3NaO3S 

Álcool butílico  C4H10O 

Álcool etílico  C2H60 

Álcool isopropílico C3H80 

Alúmen de potássio  KAl(SO4)2 

Alumínio metálico Al(S) 

Anidrido acético  C4H6O3 

Azul de bromotimol  C27H28Br2O5S 
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Azul de metileno  C16H18ClN3S 

Bicarbonato de sódio NaHCO3 

Bissulfito de sódio  NaHSO3 

Borato de sódio (bórax)  Na2B4O7.10H2O 

Brometo de amônio  NH4Br 

Brometo de potássio  KBr 

Carbonato de cálcio CaCO3 

Carbonato de magnésio  MgCO3 

Carbonato de potássio  K2CO3 

Carbonato de sódio  Na2CO3 

Citrato de sódio  Na3C6H5O7 

Cloreto de amônio  NH4Cl 

Cloreto de bário  BaCl2 

Cloreto de ferro (III)  FeCl3 

Cloreto de potássio KCl 

Cloreto de sódio  NaCl 

Cobre metálico Cu(S) 

Cromato de sódio Na2CrO4 

Dicromato de sódio  Na2Cr2O7 

Éter etílico  C4H10O 

Fenolftaleína  C20H14O4 

Ferrocianeto de potássio C6N6FeK3 

Formaldeído  CH2O 

Hexano C6H14 

Hidróxido de amônio  NH4OH 

Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 

Hidróxido de magnésio  Mg(OH)2 

Hidróxido de potássio  KOH 

Hidróxido de sódio NaOH 

Iodeto de potássio KI 

Iodo I2 

Magnésio metálico Mg(S) 

Naftaleno C10H8 
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Nitrato de chumbo Pb(NO3)2 

Nitrato de Potássio  KNO3 

Nitrato de prata AgNO3 

Permanganato de potássio KMnO4 

Sódio metálico  Na(S) 

Sulfato de alumínio  Al2(SO4)3 

Sulfato de amônio  (NH4)2SO4 

Sulfato de cobre (II)  CuSO4.5H20 

Sulfato de ferro (II)  FeSO4 

Sulfato de lítio  Li2SO4 

Sulfato de magnésio  MgSO4 

Tiocianato de amônio  NH4SCN 

Tiossulfato de sódio  Na2S2O3 

Zinco metálico Zn(S) 

 Fonte: adaptado de Guia de Laboratório para o Ensino de Química: instalação, montagem e operação. 

Em relação aos reagentes, citamos alguns dos mais utilizados no laboratório 

escolar. É interessante destacar que muitos desses reagentes podem ser substituídos 

e adquiridos em estabelecimentos comerciais não especializados em materiais 

químicos, diminuindo assim seu valor para aquisição. 

  

4.6 Segurança e Assistência 

O laboratório de Química deve apresentar os seguintes materiais para suprir 

as necessidades de segurança individual e coletiva e também atender de imediato 

eventuais acidentes, propiciando uma assistência básica e inicial aos indivíduos 

afetados: 

 Caixa de primeiros socorros 

 Extintores de incêndio 

 Luvas 

 Máscaras 

 Óculos 

 Lava-olhos chuveiro 

 Jaleco 
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4.6.1 Caixa de Primeiros Socorros 

Em um Laboratório de Química é necessário haver uma caixa de primeiros 

socorros, estando situada, de preferência, em local de fácil acesso. Esta caixa deve 

conter: 

 Glicerina 

 Soro fisiológico 

 Gaze 

 Esparadrapo 

 Algodão 

 Atadura 

 Pomada para queimaduras 

 Tesoura 

 Pinça metálica 

 Álcool iodado. 

 

4.6.2 Extintores de Incêndio 

O laboratório precisa estar equipado com extintores de combate a incêndios 

devidamente sinalizados, bem como, com mantas anti-fogo e recipientes com areia. 

A utilização de cada tipo de extintor depende do tipo de incêndio. Existem quatro 

classes de fogos – A, B, C e D – com características diferentes, logo com formas de 

extinção diferentes. O conhecimento do tipo de fogo, na maior parte dos casos, leva 

a uma extinção apropriada. 

 

4.6.2.1 Classes de Incêndio 

Classe A - são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em 

sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, 

fibras, etc.; 

Classe B - são considerados inflamáveis os produtos que queimem somente em sua 

superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.; 

Classe C - quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, 

transformadores, quadros de distribuição, fios condutores, etc. 
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Classe D - elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio. (TRAUTMANN, 

2008). 

 

4.6.3 Luvas 

As luvas devem ser utilizadas para a proteção das mãos contra agentes 

abrasivos e escoriantes. 

 

4.6.4 Máscaras  

É necessário o uso de máscaras de proteção, par evitar a inalação de vapores 

tóxicos liberados por algumas substâncias. 

 

4.6.5 Óculos  

Devem ser utilizados, de preferência durante as aulas que envolvam a 

manipulação de produtos corrosivos e/ou aquecimento, em sistema aberto. É utilizado 

também para proteção dos olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes e 

raios ultravioletas. 

 

4.6.6 Lava olhos e chuveiro 

Lava-olhos são equipamentos projetados de forma semelhante aos chuveiros 

de segurança, só que com o objetivo específico de livrar os olhos de contaminantes. 

É de vital importância que em áreas de manuseio de produtos químicos existam 

equipamentos que proporcionem este fluxo de água, tais como: chuveiros, lava-olhos 

ou bisnagas. Chuveiros de segurança e lava-olhos, por serem equipamentos de 

emergência, devem ser mantidos de forma a estarem preparados para uso imediato 

a qualquer instante.  

 

4.6.7 Jaleco 

É obrigatório o uso de jaleco no laboratório de química, já que dificulta o contato 

de reagentes nocivos com o corpo.  

 

4.7 Descarte de resíduos  

Deverão ser armazenados no laboratório os resíduos para recuperação e os 

resíduos passíveis de tratamento / destruição.  Por questões de segurança, 

recomenda-se não acumular grandes quantidades de resíduos no laboratório. O ideal 
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é que em cada local exista apenas um frasco, em uso, para cada tipo de resíduo e 

nenhum frasco cheio esperando ser tratado ou levado ao depósito de resíduos.  

Os frascos de resíduos deverão permanecer sempre tampados e jamais devem 

ser rotulados apenas como “Resíduos”. Deve ser adotada a rotulagem adequada, tais 

como: solventes clorados, solventes orgânicos, metais pesados e demais soluções. 

  

4.8 Layout 

Uma configuração do espaço e da distribuição dos principais elementos que 

compõem a estrutura física do laboratório estão representados na Figura 2. Desta 

forma, estabelecemos um perfil geral que pretende atender os seguintes requisitos:  

 Fluxo seguro e sem dificuldade dos usuários (alunos e professor) entre 

bancadas, capela (s) e demais recursos; 

 Uso simultâneo de equipamentos, vidrarias e reagentes; 

 Acessibilidade ao perímetro de todas as bancadas de trabalho; 

 Bancada de apoio para dispor e ter facilmente ao alcance os principais 

equipamentos; 

 Visualização constante dos materiais e dos usuários, favorecendo a 

abordagem didática do professor e a interação entre os alunos. 

 

Figura 2: Layout do Laboratório de Química. Fonte: Autores 

 

 

5. PANORAMA DOS LABORATÓRIOS DE ESCOLAS ESTADUAIS DE 

CAÇAPAVA DO SUL 
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Para conhecer as condições estruturais atuais dos laboratórios realizou-se a 

análise in loco de laboratórios de escolas estaduais urbanas do município de 

Caçapava do Sul. Escolhemos a Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da 

Assunção e o Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro. As visitas a estas 

escolas para coleta de dados ocorreram no mês de junho de 2017. Este panorama, 

ainda que restrito a apenas dois ambientes, é significativo, pois abrange as duas 

maiores instituições de ensino público em nível de ensino médio deste município. O 

Quadro 4 a seguir retrata este cenário.  

 

Quadro 4: Comparativo entre as estruturas físicas dos laboratórios das escolas.  

ESTRUTURA 

FÍSICA 

Instituto Estadual de 

Educação Dinarte Ribeiro 

Escola Estadual de Ensino 

Médio Nossa Senhora da 

Assunção 

Área 33 m2 60 m2 

Piso 
Piso de cerâmica, totalmente 

plano. 

Piso de madeira em parquê, 

apresentando a falta de 

alguns, o que torna perigoso o 

deslocamento pelo ambiente. 

Paredes 
Paredes de alvenaria, pintadas 

de branco. 

Paredes de alvenaria, pintadas 

de bege. 

Teto 
O teto apresenta as tubulações elétricas e luminárias. Sem 

isolamento térmico ou acústico. 

Janelas 

 e 

Portas 

Possui três janelas 

basculantes com altura de 

1,50m do chão e uma porta 

com largura de 0,80m, com 

abertura para o interior do 

laboratório. 

Possui seis janelas situadas a 

1,30m do chão e uma porta 

com abertura para o interior do 

laboratório. 

Iluminação Luminárias embutidas na laje com lâmpadas fluorescentes. 

Instalação 

Elétrica 

Apresenta poucas tomadas no 

ambiente (duas), sem 

identificação das voltagens. 

Apresenta um número 

satisfatório de tomadas no 

ambiente, distribuídas nas 

paredes laterais. Não têm 
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tomadas nas bancadas e não 

apresenta identificação de 

voltagem. 

Instalação 

Hidráulica 

 e de Gás 

Não possui instalações 

hidráulicas, tão pouco para 

gás. 

Instalação hidráulica precária, 

algumas torneiras funcionam 

outras não. Não tem 

instalações para o uso de gás. 

Instalação de 

Esgoto 

Como não tem instalação 

hidráulica, este item também 

não é contemplado. 

Apresenta tubulações de ferro, 

sem grelhas nos ralos. 

Bancada de 

Trabalho 
Possui uma bancada 

Tem três bancadas no formato 

de ilha com largura de 1,0m, 

têm pias em suas 

extremidades. Construídas de 

concreto, revestidas de 

azulejos e não possuem cubas 

centrais para o escoamento de 

água. 

Armários para 

Reagentes 
Possui dois armários de madeira. 

Armários para 

Vidraria 
Possui dois armários de madeira. 

Capelas Não possui. 

Pias Não possui. 

Tem seis pias, sendo uma em 

cada extremidade de cada 

uma das bancadas de 

trabalho. 

Almoxarifado Não possui.  

Possui uma sala anexada ao 

espaço do laboratório com 

área de 12 m2. 

Fonte: Autores 
 

Procurou-se estabelecer uma relação de adequação, demonstrada no Quadro 

5, dos itens que compõe a estrutura física estabelecida na proposição de um 



Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul 
Curso: Licenciatura em Ciências Exatas – Semestre: 1/2017 

28 

laboratório de Química para o Ensino Médio, para averiguar o nível de conformidade 

geral e específico.  

 
Quadro 5: Conformidade com os parâmetros estabelecidos na proposição de um laboratório de 
Química para o Ensino Médio. 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

Instituto Estadual de 

Educação Dinarte Ribeiro 

Escola Estadual de 

Ensino Médio Nossa 

Senhora da Assunção 

Piso Conforme Parcial 

Paredes Conforme 

Teto Conforme 

Janelas 

 e 

Portas 

Parcial 

Iluminação Conforme 

Instalação Elétrica Parcial 

Instalação 

Hidráulica 

 e de Gás 

Inexistente Parcial 

Instalação de 

Esgoto 
Inexistente Não conforme 

Bancada de 

Trabalho 
Parcial Conforme 

Armários para 

Reagentes e 

Vidrarias 

Conforme 

Capelas Inexistente 

Pias Inexistente Parcial 

Almoxarifado Inexistente Parcial 

Fonte: Autores 
 

Em relação aos equipamentos, vidrarias, acessórios e reagentes, os 

laboratórios investigados apresentaram os itens que constam no Quadro 6. 
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Quadro 6. Relação dos equipamentos, vidrarias, acessórios e reagentes encontrados nos 
laboratórios das escolas. 

 Equipamentos 
Vidrarias e 

Acessórios 
Reagentes 

Instituto Estadual 
de Educação 

Dinarte Ribeiro 

Não possui 

Tubos de ensaio, 

estantes, béqueres, 

Erlenmeyer, balões 

volumétricos (sem 

rolha), balões de fundo 

redondo, buretas, 

pipetas e provetas. 

Ácido acético, 

peróxido de 

hidrogênio, 

bicarbonato de 

sódio, álcool 

etílico. 

 

Escola Estadual 
de Ensino Médio 
Nossa Senhora 
da Assunção 

Não possui 

Tubos de ensaio, 

estantes, béqueres, 

erlenmeyers, balões 

volumétricos (sem 

rolha), balões de fundo 

redondo, buretas, 

pipetas, provetas, 

vidros de relógio, funis 

de separação, bicos de 

Bunsen, escovas para 

lavar, pipetas de 

Pasteur, pissetas e 

pipetadores (peras). 

Ácido acético, 

peróxido de 

hidrogênio, 

bicarbonato de 

sódio, carbonato 

de cálcio, cloreto 

de sódio, 

hidróxido de 

sódio, iodo, álcool 

etílico e 

naftaleno.  

Fonte: Autores 

 

No que se refere aos itens de segurança e assistência, o Quadro 7 apresenta 

o que foi constatado nos ambientes laboratoriais avaliados. 

 

Quadro 7. Itens de segurança e assistência nos laboratórios das escolas. 

SEGURANÇA E 

ASSISTÊNCIA 

Instituto Estadual de 

Educação Dinarte Ribeiro 

Escola Estadual de Ensino 

Médio Nossa Senhora da 

Assunção 
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Caixa de 

Primeiros 

Socorros 

Não possui.  

Possui uma caixa com alguns 

medicamentos, em sua 

maioria com o prazo de 

validade vencido. 

Extintores de 

Incêndio 

Não há extintores dentro do 

laboratório, mas tem no 

corredor que o dá acesso 

(classes A e B). 

Não há extintores dentro do 

laboratório, mas tem no 

corredor que o dá acesso 

(classes A e B). 

Luvas 
Tem uma caixa de luvas 

descartáveis (aberta). 

Não foram encontradas luvas 

descartáveis, apenas dois 

pares do tipo para limpeza. 

Máscaras 
Poucas máscaras 

descartáveis. 
Não foram encontradas. 

Óculos 
Não possui óculos de 

proteção. 

Alguns exemplares foram 

encontrados, vários deles 

quebrados ou arranhados. 

Lava-olhos e 

Chuveiro 
Não possui. Não possui. 

Jaleco 

Há um jaleco que é de uso do 

professor que utiliza o 

laboratório mais 

rotineiramente. 

Possui uma quantidade grande 

de jalecos, que podem ser 

usados pelos alunos. 

Fonte: Autores 

 

  Após a verificação dos laboratórios das escolas constatou-se, entre outras 

coisas, que: 

 Em relação à estrutura física, sem considerar uma possível hierarquia entre os 

itens avaliados, o laboratório da escola Dinarte Ribeiro comtempla plenamente 

43% dos itens, com 36% não existente e 21% parcialmente. Já o laboratório da 

escola Nossa Senhora Assunção também apresenta 43% de itens conformes, 

mas 43% parcialmente adequados o que o aproxima muito mais da proposta 

aqui sugerida, os outros 14% envolvem itens não conformes e inexistentes; 
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  As vidrarias encontradas em ambas escolas não abrangem todas as 

recomendadas, mas é o item onde apresentam mais contemplações; 

 Os reagentes encontrados nas duas escolas estão incluídos entre os indicados, 

porém, muito aquém do proposto e, também, há uma grande quantidade de 

frascos sem identificação;  

  Os itens segurança e assistência apresentaram clara deficiência, sendo que 

uma das escolas continha os medicamentos, em sua maioria, vencidos; 

  Nenhuma das escolas tinham equipamentos, o que, devido a inquestionável 

relevância e a função destes para o bom funcionamento de um laboratório de 

Química, denota a carência mais significativa.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa principal intenção foi a de colaborar na constituição de um documento 

que pudesse servir de referencial, oferecendo parâmetros que auxiliem na construção 

de um laboratório de Química que seja considerado suficiente e adequado para suprir 

as demandas do ensino prático e experimental de Química para o Ensino Médio. 

A proposta aqui apresentada foi pautada basicamente por critérios técnicos 

considerados pertinentes por profissionais e professores ligados à área da Química, 

tendo por pressuposto suas experiências profissionais e vivências em ambientes 

laboratoriais. São conhecedores profundos da rotina, procedimentos e técnicas 

desenvolvidas neste ambiente. Ou seja, as indicações estabelecidas revelam um 

coletivo de percepções sobre como deveria ser um laboratório de Química que atenda 

minimamente seus aspectos fundamentais. A ideia é que seja um ambiente capaz de 

atender a variedade de aulas experimentais possíveis de serem realizadas.  

Uma questão que pode ser levantada é se esta proposta é suficiente para 

atender as atividades experimentais de Química previstas em livros didáticos, ou nos 

conteúdos curriculares de cursos de ensino médio previstos em projetos políticos 

pedagógicos das escolas. E, também, como se poderia garantir isso? A busca pelas 

respostas a estas e outras questões pode estimular a produção de outras pesquisas 

que podem complementar a perspectiva apresentada neste trabalho. 

Cabe, ainda, uma reflexão a respeito da realidade encontrada nos laboratórios 

das duas maiores escolas estaduais do município de Caçapava do Sul. No 
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levantamento realizado, verificou-se a não conformidades ou mesmo inexistências de 

vários dos itens recomendados, denotando grande precariedade destes ambientes 

em suas instalações, de modo geral, e o quão distante estão em cada item da proposta 

produzida. Por fim, este trabalho permitiu traçar, de modo, objetivo um perfil dos 

laboratórios e indicar os pontos que necessitam ser atendidos e/ou melhorados. 
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8. ANEXOS 
 
Anexo 1 - Excerto do Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Professor Annes 
Dias 
 

Instalação Equipamentos Quantidade 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratório de Química – com 
deposito, sala de reagentes e 
sala de pesagem  

Alcoômetro; 03 

Alça de platina; 19 

Argola metálica; 01 

Balança analítica; 30 

Bateria de carro; 01 

Baldes de plástico; 08 

Bastão de vidro; 03 

Béquer de vidro 200, 300, 500 
e 1000mL; 

02 

Béquer de plástico 600 e 
1000mL; 

08 

Buretas; 10 

Centrifuga; 01 

Condensador; 01 

Condensador de refluxo; 01 

Dessecador; 01 

Destilador; 01 

Densímetros;  03 

Escovas para limpeza de tubo 
de ensaio; 

27 

Estufa;  01 

Erlenmeyer 250, 500mL; 03 

Forno; 01 

Funil de Bucher; 08 

Funil de plástico; 09 

Garra metálica; 21 

Graal; 43 

Kitassato;  04 

Multímetro; 01 

PHagâmetro; 07 

Panela de alumínio; 03 

Panela de pressão; 05 

Pera de sucção; 04 

Pistilos; 03 

Pipetas 1, 5, 10mL; 12 

Pipetas volumétrica 25mL; 05 

Placa de Petri; 06 

Prendedor de madeira; 03 

Proveta – diversos tamanhos; 16 

Suporte de madeira para tubo 
de ensaio; 

12 

Suporte de metal para tubo de 
ensaio; 

10 
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Suporte universal; 14 

Tela de amianto; 03 

Termômetros; 14 

Triangulo de porcelana; 02 

Tripé;  08 

Tubos de ensaio; 285 

Prateleiras de madeira; 36 

Armário de madeira; 06 

Mesa retangular; 01 

Cadeiras; 02 

Banquinho;  02 

Escada pequena; 01 

Quadro branco; 01 

Armário embutido com porta 
de metal; 

01 

Bancadas de trabalho; 03 

Balcão de madeira; 01 

Armário de madeira;  01 

Capela individual; 03 

Extintor de incêndio; 02 

Alarme contra incêndio. 01 
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Anexo 2 - Itens indispensáveis para a instalação e o funcionamento de um Laboratório 
de Química para o Ensino Médio 
 
O presente relatório estima quais são os itens indispensáveis para a instalação e o 
funcionamento de um laboratório de química para o Ensino Médio, atendendo a uma 
média de 20 alunos por aula. 
A construção deste relatório foi coordenado pela Prof.ª Drª Jaqueline P. Vargas e 
supervisionado por: Prof.ª Drª Zilda B. Vendrame e Prof.ª Drª Carolina F. Matos. 
Os itens são: 

 Dimensões básicas para o laboratório; 

 Estrutura física; 

 Equipamentos; 

 Vidrarias; 

 Ferragens e utensílios diversos; 

 Cerâmicas; 

 Reagentes. 

 
Dimensões ideais para o laboratório de química: 10 m x 10 m 
 
Estrutura física:  

Estrutura física 
Dimensões 

altura x comprimento x profundidade 

Bancadas fixas 0,9 x 2,0 x 0,7 m 

Pia lavatória com torneira 0,8 x 2,0 x 0,7 m 

Capela com exaustão 1,0 x 2,0 x 3,0 m 

Armários com prateleiras e portas 1,8 x 1,5 x 0,4 m 

Bancos para assento em madeira 0,75 x 0,31 cm 

Saídas de gás, ar comprimido e 
torneiras instaladas nas 
bancadas 

 

  
  

Equipamentos: 

Quantidade 
mínima 

Equipamentos 

1 Estufa analógica para secagem de 10L (no mínimo); 

1 Destilador de água; 

1 a 2 Balanças analíticas; 

1 a 3 Mantas de aquecimento; 

1 a 3 Agitadores magnéticos (sem chapa de aquecimento); 

1 a 3 Agitadores magnéticos (com chapa de aquecimento); 

1 Medidor de pH 
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Vidrarias: 

Quantidade 
mínima 

Vidrarias 

100 a 300 Tubos de ensaio 18mm x 180mm 

5 a 10 Estantes para 12 tubos de ensaio 20mm diâmetro 

30 a 100 Béqueres em vidro de 10 ml; 

30 a 100 Béqueres em vidro de 50 ml; 

30 a 100 Béqueres em vidro de 100 ml; 

30 a 100 Béqueres em vidro de 250 ml; 

10 a 30 Béqueres em vidro de 1000 ml; 

30 a 100 Erlenmeyers em vidro de 100 ml; 

30 a 100 Erlenmeyers em vidro de 250 ml; 

10 a 30 Kitazatos com saída superior de vidro de 250 ml; 

5 a 10 Balões volumétricos em vidro com rolha de polipropileno de 250 ml; 

5 a 10 Balões volumétricos em vidro com rolha de polipropileno de 500 ml; 

5 a 10 
Balões volumétricos em vidro com rolha de polipropileno de 1000 
ml; 

5 a 10 Balões de destilação com saída lateral de 1000ml; 

5 a 10 Balões de destilação com saída lateral de 500 ml; 

5 a 10 Balões de fundo redondo de 100ml; 

5 a 10 Balões de fundo redondo de 250 ml; 

5 a 10 Balões de fundo redondo de 500 ml; 

5 a 10 Buretas volumétricas em vidro de 25 ml com torneira; 

5 a 10 Buretas volumétricas em vidro de 50 ml com torneira; 

5 a 10 Pipetas graduadas de 25 ml; 

5 a 10 Pipetas graduadas de 10 ml; 

5 a 10 Pipetas graduadas de 1 ml; 

5 a 10 Pipetas volumétricas de 50 ml; 

5 a 10 Pipetas volumétricas de 10 ml; 

5 a 10 Pipetas volumétricas de 5 ml; 

5 a 20 Bastões de vidro de 6mm x 300mm; 

10 a 30 Vidros de relógio de 60mm; 

10 a 30 Vidros de relógio de 100mm; 

5 a 10 Termômetros químicos com escala interna de -10ºc a +110ºc; 

5 a 10 Condensadores Liebig (liso) de 300mm; 

5 a 10 Condensadores Graham (serpentina) de 300 mm; 

10 a 30 Funis analíticos de vidro de haste curta de 75mm; 

10 a 30 Funis analíticos de vidro de haste curta de 100mm; 

10 a 20 
Funis de separação Squibb torneira de PTFE e rolha de polietileno 
de 125 ml 

10 a 20 
Funis de separação Squibb torneira de PTFE e rolha de polietileno 
de 250 ml 

10 a 30 Provetas graduadas de base hexagonal de polipropeno de 100 ml; 

10 a 30 Provetas graduadas de base hexagonal de polipropeno de 50 ml; 

10 a 30 Provetas graduadas de base hexagonal de polipropeno de 10 ml; 

1 a 2 Dessecadores de vidro com tampa e luva 55/38 300mm; 
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Ferragens e utensílios diversos: 

Quantidade 
mínima 

Ferragens e utensílios diversos 

5 a 20 Bases com haste universal zincada de 45 ou 70 cm; 

5 a 10 Tripés de ferro; 

10 a 30 Espátulas com colher de 15 ou 18 cm; 

10 a 30 Espátulas tipo canaleta de 15 ou 18 cm; 

2 a 10 Pinças para cadinho (tenaz) de 22 cm; 

5 a 10 Anéis de ferro com mufa de 7 cm; 

10 a 30 Pinças (garras) para bureta com mufa fixa com abertura de 60 mm; 

5 a 10 Pinças duplas (castaloy) para duas buretas em plástico reforçado; 

2 a 10 Trompa de vácuo em latão cromado; 

5 a 10 Bicos de Bunsen com registro de gás; 

5 a 10 Cronômetros digitais para uso de laboratório; 

5 a 20 Escovas para lavar vidraria de 20mm de diâmetro; 

5 a 10 m Mangueira para vácuo; 

20 a 50 Rolhas de borracha (ou silicone) de 30mm de diâmetro inferior; 

100 a 300 Pipetas de Pasteur plásticas de transferência 3 ml; 

5 a 20 Pissetas de polietileno sem graduação de 1000ml; 

10 a 30 Pipetadores de borracha (pera) 3 vias com esfera em aço inox; 

2 a 10 pct Papel indicador de pH escala 0-14 pct 100 unidades 

2 a 10 pct Papel filtro quantitativo 80g 15 cm diâmetro pct 100 unidades 

  
 
Cerâmicas: 

Quantidade 
mínima 

Cerâmicas 

5 a 10 Cadinhos de fusão em porcelana forma alta capacidade de 20 ml; 

5 a 20 Cápsulas de evaporação em porcelana capacidade de 50 ml; 

5 a 20 Cápsulas de evaporação em porcelana capacidade de 100 ml; 

1 a 2 Discos para dessecador com furos pequenos 220mm; 

5 a 10 Telas de amianto de 200mm x 200mm; 

2 a 5 
Gral e pistilo em porcelana 92mm de diâmetro capacidade de 100 
ml 

2 a 5 
Funil de buchner em porcelana 45mm de diâmetro capacidade de 
35 ml 

2 a 5 
Funil de buchner em porcelana 70mm de diâmetro capacidade de 
100 ml 

  
  
  

Reagentes: 

Quantidade 
mínima 

Reagentes 

1 a 2 L Ácido clorídrico concentrado 

1 a 2 L Ácido sulfúrico concentrado 

1 a 2 L Ácido nítrico concentrado 

500 g Ácido bórico 
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500 g Acetato de amônio 

500 g Acetato de cálcio  

100 g Acetato de chumbo 

500 g Acetato de sódio 

100 g Ácido cítrico anidro 

500 g Hidróxido de sódio P.A. 

500 g Hidróxido de potássio P.A. 

500 g Hidróxido de cálcio P.A. 

500 g Hidróxido de magnésio P.A. 

1 a 2 L Hidróxido de amônio P.A. 

500 g Magnésio metálico P.A. 

500 g Sódio metálico  

500 g Cobre metálico 

500 g Zinco metálico 

500 g Alumínio metálico 

500 g Iodo P.A. 

500 g Alúmen de potássio P.A. 

500 g Sulfato de magnésio P.A. 

500 g Sulfato de cobre (II) P.A. 

100 g Sulfato de lítio P.A. 

100 g Sulfato de ferro (II) P.A. 

100 g Sulfato de amônio P.A. 

100 g Sulfato de alumínio P.A. 

100 g Nitrato de prata P.A. 

100 g Nitrato de chumbo P.A. 

100 g Nitrato de Potássio P.A. 

500 g Carbonato de cálcio P.A. 

500 g Carbonato de magnésio P.A. 

500 g Carbonato de potássio P.A. 

500 g Carbonato de sódio P.A. 

100 g Citrato de sódio P.A. 

500 g Cloreto de sódio P.A. 

500 g Cloreto de potássio P.A. 

500 g Cloreto de amônio P.A. 

100 g Cloreto de ferro (III) P.A. 

100 g Cloreto de bário P.A. 

500 g Iodeto de potássio P.A. 

100 g Tiocianato de amônio P.A. 

500 g Tiossulfato de sódio P.A. 

100 g Cromato de sódio P.A. 

100 g Dicromato de sódio P.A. 

100 g Brometo de amônio P.A. 

100 g Brometo de potássio P.A. 

100 g Borato de sódio (bórax) P.A. 

100 g Bissulfito de sódio P.A. 

500 g Bicarbonato de sódio P.A. 

100 g Ferrocianeto de potássio P.A. 

500 g Permanganato de potássio P.A. 
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1 L Formaldeído P.A. 

1 L Ácido acético glacial P.A. 

1 L Anidrido acético P.A. 

1 a 2 L Álcool etílico P.A. 

1 L Álcool isopropílico P.A. 

1 L Álcool butílico P.A. 

1 a 2 L Acetato de etila P.A. 

1 a 2 L Hexano P.A. 

1 a 2 L Éter etílico P.A. 

500 g Naftaleno P.A. 

500 g Ácido benzóico P.A. 

100 g Fenolftaleína P.A. 

100 g Alaranjado de metila P.A. 

100 g Azul de bromotimol P.A. 

100 g Azul de Metileno P.A. 

100 g Ácido oxálico P.A. 

  
  
  
  

 
 
 


