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Faculdades Ibmec-RJ 
 

Regulamento do Laboratório de Química do Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção 
 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 
Art. 1° O presente regulamento tem por finalidade estatuir o Laboratório de Química dos cursos de 
graduação em Engenharia das Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, RJ. 

 
Art. 2° O presente instrumento define as normas de utilização e de segurança, bem como os 
procedimentos para funcionamento, conservação e manutenção do Laboratório de Química das 
Faculdades Ibmec. 
§ 1° O presente Regulamento define as responsabilidades dos docentes, dos discentes e dos 
funcionários das Faculdades Ibmec em relação ao Laboratório de Química, bem como ao seu uso. 
§ 2° São partes integrantes do presente Regulamento, os seguintes documentos: 
Anexo I – Normas Gerais de Segurança dos Laboratórios de Química, de Metrologia e de Geologia 
Anexo II – Acidentes Típicos e Medidas de Primeiros Socorros 
Anexo III – Diretriz para Gerenciamento de Resíduos Químicos 
Anexo IV – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 
 
 

II. DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO: 

 
Art. 3° O Laboratório de Química está estruturado em uma sala de 134,2 m2, com janelas amplas, 
sistema de ar condicionado, 09 (nove) bancadas para 6 (seis) usuários cada, pias, armários, estantes, 
chuveiro de emergência com lava-olhos, capela e extintores de incêndio. 
§ 1° O Laboratório de Química compartilha espaço físico com os Laboratórios de Metrologia e de 
Geologia. 
§ 2° Embora cada Laboratório tenha Regulamento específico, há harmonia entre suas normas de 
uso e de funcionamento. No entanto, a norma de segurança é única para o espaço compartilhado. 
 
Art. 4° O Corpo Técnico do Laboratório de Química é composto por um Químico e Técnicos 
Químicos, sendo estes em número suficiente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 
de pesquisa. 
§ 1° O número de técnicos será determinado por um estudo criterioso das atividades desenvolvidas 
por semestre letivo, cuja responsabilidade caberá ao Coordenador dos Cursos de Engenharia, 
auxiliado pelo professor da disciplina de Química Geral. 
§ 2° Os membros do Corpo Técnico do Laboratório têm que estar com sua Carteira Profissional do 
Químico válida. 
§ 3° O Químico será o Responsável Técnico do Laboratório de Química. 

 
Art. 5° Estão sujeitos ao cumprimento deste Regulamento todos os presentes nas dependências do 
Laboratório de Química, sejam discentes, docentes, graduados, técnicos, prestadores de serviço e 
de manutenção, ou visitantes. 
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§ 1° Todos ao acessar o Laboratório de Química devem tomar conhecimento das normas de 
segurança, Anexo I deste Regulamento, bem como os acidentes típicos e medidas de primeiros 
socorros, Anexo II. 
§ 2° É de responsabilidade do Corpo Técnico por informar qualquer pessoa presente nas 
dependências do Laboratório sobre a existência deste Regulamento, bem como observar por seu 
cumprimento. 
 
Art. 6° O Laboratório de Química é de uso exclusivo dos discentes e docentes da Faculdade Ibmec. 
§ 1° O Laboratório comporta, no máximo, 36 (trinta e seis) alunos em aula prática. Quando a turma 
tiver mais alunos do que este limite, professor responsável pela disciplina deverá dividir a turma em 
turnos, tantos quantos forem necessários. 
§ 2° O Laboratório comporta, no máximo, 18 (dezoito) usuários em trabalho extracurricular, não 
podendo ser simultâneo com as aulas práticas. 
§ 3° O uso simultâneo dos Laboratórios compartilhados é definido em conjunto pelos docentes 
responsáveis, levando-se em consideração as características específicas de cada atividade, 
principalmente quanto ao risco relacionado à atividade em si, ou à possibilidade de combinação de 
efeitos. 
 
Art. 7° O Laboratório de Química funciona de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 18h30min, e 
aos sábados, mediante agendamento prévio, das 08h às 16h. 
§ 1° O funcionamento do Laboratório requer obrigatoriamente a presença de pelo menos 1 (um) 
membro do Corpo Técnico do Laboratório de Química. 
§ 2° É terminantemente proibido permanecer, estudar, fazer manutenção, efetuar limpeza, retirar 
rejeitos, ou realizar qualquer outra atividade sem que haja a presença de pelo menos 1 (um) 
membro do Corpo Técnico, de tal forma que o número mínimo de presentes para realização de 
qualquer atividade seja de 2 (duas) pessoas. 
§ 3° Todas as atividades devem ser agendadas com o Corpo Técnico do Laboratório. 
§ 4° Caberá ao Responsável Técnico verificar a disponibilidade dos recursos necessários para a 
realização de qualquer atividade proposta, deliberando sobre a viabilidade de sua realização quanto 
aos aspectos técnicos e de segurança. 
§ 5° Todas as atividades realizadas devem ser descritas em livro próprio do Laboratório, devendo 
constar resumidamente o procedimento, equipamentos utilizados, materiais empregados, o horário 
de início e de término da atividade, nomes dos usuários e descrição sucinta de eventuais 
imprevistos. 
§ 6° O Responsável Técnico designará um membro do Corpo Técnico do Laboratório como 
encarregado pela escrituração do livro do Laboratório. 

 
Art. 8° As aulas práticas dos cursos de Graduação devem ser conduzidas com base em roteiro 
previamente preparado, ou homologado, pelo professor responsável pela disciplina de Química 
Geral, no qual deve constar todas as informações que garantam uma aula eficaz e que esteja de 
acordo com as normas de segurança do Laboratório, tais como: objetivos, fundamentação teórica, 
descrição detalhada do ensaio, materiais e reagentes a serem empregados, números ideal e máximo 
de alunos por experimento e normas de segurança específicas se for o caso. 
Parágrafo único. Os roteiros das práticas devem ser arquivados no Laboratório em pasta específica 
e atualizados, sempre que necessário, pelo professor responsável pela disciplina de Química Geral. 
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Art. 9° A realização de qualquer atividade no Laboratório de Química por discentes sem a presença 
do professor ou orientador responsável fica condicionada a existência de uma permissão dada por 
escrito pelo responsável e dirigida ao Responsável Técnico do Laboratório. 
§ 1° O estudante ou pesquisador não pode ficar sozinho no Laboratório. 
§ 2° Para a realização de qualquer atividade extracurricular fora do horário previsto neste 
Regulamento, tem que haver a presença de pelo menos 1 (um) membro do corpo técnico do 
Laboratório de Química. 
 
Art. 10. O Laboratório de Química dispõe de uma pasta com todas as Fichas de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) de todos os reagentes disponíveis. 
§ 1° Recomenda-se que todos os usuários consultem previamente as FISPQ dos reagentes e dos 
produtos envolvidos nas atividades, atentando principalmente para: 

I. Medidas de controle de exposição; 
II. Medidas de proteção individual; 

III. Informações toxicológicas; 
IV. Procedimentos de manuseio; 
V. Medidas de primeiros socorros; 

VI. Medidas de controle para derramamento ou vazamento; e 
VII. Medidas de combate a incêndio. 
 
Art. 11. No Laboratório de Química é obrigatório o uso dos seguintes equipamentos de proteção 
individual (EPI): óculos de segurança confeccionados em policarbonato; jaleco de manga longa 
confeccionado em algodão com comprimento até os joelhos; calça comprida confeccionada em 
algodão; meia; sapato fechado e com solado, preferencialmente, de borracha. 
§ 1° Luvas de proteção podem ser necessárias dependendo da atividade experimental e o tipo de 
luva deve ser escolhido de acordo com a resistência química necessária. 
§ 2° Deve-se evitar o uso de qualquer peça de vestimenta confeccionada com material sintético, 
pois, geralmente, em caso de fogo facilitam sua propagação. 

 
Art. 12. É proibido ingerir, ou guardar, alimentos e bebidas no Laboratório de Química, bem como 
entrar com utensílios como copos, pratos e talheres para lavagem nas pias. Além disso, é 
expressamente proibido retirar água para consumo. 
 
Art. 13. O armazenamento de produtos químicos no Laboratório de Química deve ser feito por 
grupos de compatibilidade, separando-se os grupos incompatíveis em armários diferentes. 
§ 1° Algumas recomendações para evitar acidentes: 

I. Os produtos corrosivos devem ser estocados nas prateleiras mais baixas, próximas ao chão, 
tornando o acesso a eles mais seguro; 

II. As prateleiras não devem ser metálicas; 
III. Os produtos voláteis não devem ser estocados em local onde haja incidência direta de luz 

solar e devem ser guardados em armários com ventilação adequada; e 
IV. Produtos inflamáveis e explosivos devem ser armazenados distantes dos produtos 

oxidantes. 
§ 2° Uma vistoria anual deve ser programada para verificar a legibilidade dos rótulos e prazo de 
validade dos produtos armazenados. Frascos sem identificação ou fora da validade não podem ser 
mantidos nas dependências das Faculdades Ibmec, devendo ser descartados, de acordo com as 
normas de segurança, o mais rápido possível. 
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§ 3° Considerando que a quantidade de produtos químicos na Faculdade Ibmec ainda é pequena, é 
possível que o próprio Laboratório funcione como almoxarifado de reagentes.  Contudo, deverá 
haver uma previsão de uma sala específica que acompanhe o crescimento do número de aulas 
práticas e pesquisas. 
 
Art. 14. A vidraria, equipamentos e acessórios do Laboratório devem ser adequadamente guardados 
nos armários e gavetas, garantindo-se o patrimônio e a utilidade. 
 
Art. 15. O Corpo Técnico do Laboratório de Química deve conferir sistematicamente o inventário de 
material e de reagentes, bem como verificar o estado dos equipamentos, mobiliário e 
infraestrutura. 
§ 1° Com base na conferência do inventário, o Responsável Técnico deverá prever com antecedência 
a reposição do material necessário para o período letivo seguinte. 
§ 2° O Responsável Técnico deve prever manutenção periódica dos equipamentos, mobiliário e 
infraestrutura, bem como manutenção corretiva sempre que for necessário. 
§ 3° Os pedidos devem ser encaminhados à Coordenação do Curso que se encarrega de atender a 
estas necessidades, solicitando-as junto ao setor operacional da Instituição. 
§ 4° Os equipamentos e material permanente do Laboratório devem constar do patrimônio das 
Faculdades Ibmec. 
§ 5° O Responsável Técnico designará um membro do Corpo Técnico do Laboratório como 
encarregado pela atualização anual do Anexo IV deste Regulamento. 
 
Art. 16. Em caso de acidentes, o professor e/ou o membro do Corpo Técnico do Laboratório devem 
avaliar rapidamente a situação e decidir se os procedimentos de primeiros socorros são suficientes 
para a situação, ou solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC). Para tal: 

I. Entrar em contato com a Recepção através dos ramais: 4258 ou 4270, solicitando a presença 
do BPC e informando o tipo de necessidade, bem como o local da ocorrência; 

II. A recepcionista acionará o BPC e informará o local e o tipo de ocorrência; 
III. O BPC realizará o 1º atendimento e avaliará o grau de atendimento/emergência; 
IV. Caso seja necessário encaminhar ao hospital, o BPC fará contato com a Recepcionista, e essa 

entrará em contato com o serviço de UTI MOVEL (prazo de chegada de até 40 minutos); e 
V. Caso não haja necessidade de hospital, o atendimento terá continuidade em local próprio 

ou na sala de Primeiros Socorros (localizada no térreo). 
 
Art. 17. Todo e qualquer resíduo gerado no Laboratório de Química, seja em atividade de ensino, 
seja atividade de pesquisa, deverá ser descartado obedecendo procedimentos criteriosos para 
evitar a contaminação de pessoas, da Instituição e do meio ambiente. Para tal, o Corpo Técnico é 
responsável por estabelecer uma rotina de descarte para cada trabalho a ser desenvolvido no 
Laboratório, tomando por base as informações fornecidas no roteiro das práticas e no resumo do 
trabalho de pesquisa. 
§ 1° Nunca descartar qualquer resíduo na pia antes que seja orientado para tal pelo professor ou 
por um membro do Corpo Técnico do Laboratório. 
§ 2° No Laboratório, deve haver recipientes separados para descarte de cada tipo de resíduo 
empregado nas aulas práticas ou pesquisa. 
§ 3° Ao final das aulas práticas, os alunos devem descartar papel toalha (que não esteja contaminado 
com reagentes químicos ou que tenha sido usado para secagem de derramamento de líquidos), 
luvas ou vidro quebrado em recipientes próprios e sinalizados para cada tipo. 
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§ 4° O Anexo III apresenta uma diretriz a ser seguida pelo Corpo Técnico do Laboratório a respeito 
de descarte de resíduos químicos. 
 
 

III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
Art. 18. O Laboratório de Química não tem condições de realizar práticas e ou experimentos com 
gases que exijam o emprego de cilindros, pois ainda não conta com uma rede de distribuição de 
gases nem local para armazenamento dos cilindros em área externa ao edifício das Faculdades 
Ibmec. 
Parágrafo único. É terminantemente proibido o armazenamento de cilindros, botijões, ou qualquer 
outro meio de contenção de gases no interior do edifício das Faculdades Ibmec. 
 
Art. 19. Este Regulamento está disponível no Laboratório de Química e no endereço 
http://www.ibmec.br/regulamento-laboratorio, de forma que todos os interessados possam 
consultá-lo a qualquer momento. 
Parágrafo único. Este documento deve ser revisado ao final de cada ano letivo e, se necessário, 
atualizado. 
  



 

 

7 

 

ANEXO I – Normas de Segurança dos Laboratórios de Química, de Metrologia e de Geologia 
 
1. Ao realizar um trabalho experimental, lembre-se que um acidente nunca avisa quando vai 
acontecer. Contudo, comportamentos inadequados no laboratório aumentam significativamente a 
probabilidade de que ocorra um acidente. 
 
2. Todo e qualquer laboratório de Química é um local onde existem objetos, materiais e, 
principalmente, reagentes potencialmente perigosos. Para que acidentes não ocorram, é 
fundamental dominar algumas técnicas, conhecer as principais características dos reagentes que 
serão empregados e ter muita atenção no trabalho. 
 
3. Para manutenção do elevado o nível de segurança no andamento das aulas práticas, é importante 
observar as seguintes ações:1 

 Seguir as instruções do roteiro da aula prática; 

 Ouvir atentamente as instruções do professor e dos membros do Corpo Técnico do 
Laboratório; 

 Evitar conversar com os outros integrantes do seu grupo, prestando atenção no trabalho em 
execução; 

 Lembrar que laboratório não é lugar para brincadeiras; 

 Não utilizar equipamentos de som e aparelhos celulares; 

 Não levar as mãos à boca ou aos olhos quando estiver trabalhando com produtos químicos; 

 Somente utilizar reagentes químicos de frascos devidamente identificados e ler atentamente 
os rótulos; 

 Não deixar frascos de reagentes abertos após o uso; 

 Não retornar reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham sido usados; 

 Nunca pipetar com a boca, devendo sempre usar pipetadores adequados; 

 Ao diluir ácidos concentrados, sempre adicionar o ácido sobre a água, nunca o contrário; 

 Não pesar qualquer material diretamente sobre o prato da balança. Usar recipiente 
adequado; 

 Não trabalhar com materiais defeituosos, principalmente os de vidro; 

 Evitar qualquer contato dos reagentes com a pele. Caso ocorra, avisar ao professor ou ao 
membro do Corpo Técnico do Laboratório; 

 Consultar o professor quando tiver dúvidas e avisá-lo a respeito de qualquer incidente, 
mesmo que pareça irrelevante; 

 Localizar onde ficam os itens de segurança: lava-olhos, chuveiro e extintores de incêndio; 

 Antes de usar reagentes que não conheça, adquirir o hábito de consultar bibliografia 
adequada (p.ex. FISPQ), procurando informar-se sobre como manuseá-los e descarta-los; 

 Alguns reagentes são tóxicos. Neste caso, o professor deve alertar os alunos sobre as 
precauções necessárias; 

 Manipular reagentes que exalem gases tóxicos na capela; 

 No dia de aula de laboratório, usar sapatos fechados, meias, calça comprida, evitando peças 
de material sintético; 

 O jaleco a ser usado sobre as roupas deve ser de algodão, de mangas longas e comprimento 
até o joelho, preferencialmente de cor branca; 

                                                      
1 MAIA, D. Práticas de química para as engenharias. Campinas, SP: Editora Átomo, 2008, p. 9-10. 
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 Sempre usar óculos de proteção no laboratório e luvas apropriadas; 

 Evitar o uso de lentes de contato; 

 Manter cabelos longos presos; 

 Manter a bancada organizada e limpa, incluindo a vidraria; 

 Solicitar limpeza imediata de qualquer derramamento de produtos químicos; 

 Descartar vidros quebrados em recipiente apropriado; 

 Rotular os reagentes, as soluções preparadas e as amostras coletadas; 

 Não descartar produtos químicos nas pias do laboratório. Procurar saber onde descarta-los 
corretamente; 

 Evitar o desperdício de reagentes, soluções e água; 

 Usar com atenção equipamentos elétricos, vidraria, chama de bico de Bunsen, material 
aquecido, sistema de vácuo e sistema pressurizado; 

 Verificar a voltagem correta dos equipamentos; 

 Desconectar os equipamentos elétricos da tomada ao terminar de usá-los; 

 Antes de utilizar chapas, mantas de aquecimento, ou chama, verificar se há produtos 
inflamáveis por perto ou em uso; 

 Nunca deixar qualquer material aquecido em lugar que alguém possa pegá-lo 
inadvertidamente; 

 Nunca testar o odor e/ou sabor de um produto desconhecido; 

 Ao final do trabalho experimental, deixar a bancada e toda a vidraria limpas; e 

 Lavar bem as mãos e antebraços antes deixar o Laboratório. 
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ANEXO II – Acidentes Típicos e Medidas de Primeiros Socorros2 
 
1. Intoxicação por gases – remover a vítima para um ambiente arejado, deixando-a descansar. Em 
seguida o professor e/ou membros do Corpo Técnico do Laboratório devem avaliar a necessidade 
de solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 ou 4270. 
 
2. Ácidos nos olhos – os olhos devem ser lavados com água no lava-olhos por quinze minutos. Em 
seguida o professor e/ou membros do Corpo Técnico do Laboratório devem avaliar a necessidade 
de solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 ou 4270. 
 
3. Álcalis (base) nos olhos – os olhos devem ser lavados com água no lava-olhos por quinze minutos. 
Em seguida o professor e/ou membros do Corpo Técnico do Laboratório devem avaliar a 
necessidade de solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 
ou 4270. 
 
4. Queimaduras: 
a. Queimaduras causadas por calor seco (chama e objetos aquecidos) – no caso de queimaduras 
leves, aplicar pomada específica. No caso de queimaduras graves, solicitar a presença do Bombeiro 
Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 ou 4270 para que o queimado seja encaminhado 
para atendimento médico especializado. 
 
b. Queimaduras por ácidos – secar o local e lavar em seguida com água em abundância por cerca de 
5 (cinco) minutos. Em seguida, solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando 
os ramais 4258 ou 4270, a fim de encaminhar o queimado para atendimento médico especializado. 
 
c. Queimaduras por álcalis (bases) – lavar a região atingida imediatamente com bastante água, 
durante 5 (cinco) minutos. Em seguida, solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), 
chamando os ramais 4258 ou 4270, a fim de encaminhar o queimado para atendimento médico 
especializado. 
  

                                                      
2 MAIA, D. Práticas de química para as engenharias. Campinas, SP: Editora Átomo, 2008, p. 11. 
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ANEXO III – Diretriz para Gerenciamento de Resíduos Químicos3 
 
1. Todo e qualquer resíduo gerado em laboratório de ensino e pesquisa que não puder ser 
descartado junto com o lixo comum, ou diretamente na pia, deve seguir procedimento específico 
para seu descarte. 
 
2. Para adequação ao fluxo das aulas e pesquisa, inicialmente, estes resíduos devem ser 
armazenados no Laboratório, em frascos apropriados, devidamente rotulados e tampados. 
a. É recomendável que não se acumule grandes quantidades de resíduos no Laboratório e que cada 
frasco específico não atinja mais do que ¾ de sua capacidade antes de ser levado para descarte. 
b. Os frascos destinados a ácidos e bases devem ser guardados em armários diferentes. 
c. Não utilizar frascos metálicos para armazenar resíduos de laboratório. 
d. Não armazenar fracos de resíduos próximos a fonte de calor ou no interior de capelas. 
e. Os resíduos químicos devem ser armazenados em locais afastados das áreas de circulação e 
devem ser bem ventilados. 
 
3. Desde que as quantidades geradas no Laboratório de Química sejam pequenas, recomenda-se, 
sempre que possível, o tratamento do resíduo para seu posterior descarte. 
a. Resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados antes do descarte. 
b. Os resíduos de solventes orgânicos devem ser separados em clorados e não clorados. 
c. Por sua vez, os resíduos de solventes clorados não serão tratados na Faculdade Ibmec e serão 
coletados por empresa contratada para este fim. 
d.  Os solventes orgânicos não devem ser descartados no esgoto, pois sua acumulação nas 
tubulações forma uma mistura explosiva com o ar. 
 
4. O Corpo Técnico do Laboratório deve atentar para a legislação local para descarte dos resíduos 
líquidos e sólidos. 
a. Crispino e Faria (2010, p. 93) apresentam no Quadro 6.3 limites de concentração para o descarte 
de resíduos em local, cujos efluentes passam ou não por estação de tratamento antes de serem 
lançados no corpo hídrico. Cabe ressaltar que esses limites estão definidos na Lei nº 997-76 do 
Estado de São Paulo. 
b. Atenção especial deve ser dedicado ao descarte de resíduos que contenham metais pesados, pois 
os limites de concentração são extremamente baixos. 
 
 
  

                                                      
3 CRISPINO, A.; FARIA, P. Manual de química experimental. Campinas, SP: Editora Átomo, 2010, p. 92-96. 
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ANEXO IV – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 
 
Equipamentos/Mat. Permanente: 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Estereomicroscópio 8 

Prensa Hidráulica Manual/Digital 1 

Banho Térmico tipo Bloco Seco 1 

Banho Térmico tipo Bloco Seco 1 

Filtro Osmose Reversa 1 

Máquina de Gelo Escama 1 

Super Termômetro  4 

Agitador Magnético com Aquecimento 27 

Agitador Mecânico 1 

Balança Semi-Analítica 4 

Capela Exaustão 1 

Destilador de Água 1 

Eletrodo pH 9 

Estufa 1 

Forno 1 

Medidor de pH 9 

Multímetro Digital 9 

Termômetro Digital  9 

CPU 11 

 

Material Vidraria: 

MATERIAL/DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aquário 20x10x15 12 

Balão 100 mL 9 

Balão 250 mL 9 

Balão Volumétrico 50 mL 81 

Balão Volumétrico 100 mL 80 
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Balão Volumétrico 200 mL 88 

Balão Volumétrico 500 mL 6 

Balão Volumétrico 1000 mL 4 

Bastão de Vidro 24 

Becher 25 mL 176 

Becher 50 mL 24 

Becher 100 mL 76 

Becher 250 mL 56 

Becher 500 mL 4 

Bureta 50 mL 25 

Cadinho Porcelana 155 mL 25 

Dessecador 2 

Erlenmeyer 100 mL 25 

Erlenmeyer 250 mL 25 

Erlenmeyer 500 mL 9 

Frasco Reagente 250 L 6 

Frasco Reagente 500 mL 9 

Frasco Reagente 10000 mL 2 

Funil Analítico 150 mL 24 

Funil Analítico 500 mL 27 

Funil Buchner 9 

Gral Porcelana 18 mL 9 

Kitasato 8 

Pipeta Graduada 10 mL 25 

Pipeta Graduada 20 mL 27 

Pipeta Volumétrica 10 mL 20 

Pipeta Volúmetrica 20 mL 17 

Pipeta Volúmetrica 25 mL 24 

Pisseta 500 mL 27 

Placa Porcelana para Dessecador 200mm 5L 2 
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Proveta Graduada 10 mL 9 

Proveta Graduada 25 mL 10 

Proveta Graduada 50mL 10 

Proveta Graduada 100 mL 8 

Tubo de ensaio 10 mL 300 

Tubo de ensaio 25 mL 700 

Vidro de Relógio 25 

 

Material Diversos: 

MATERIAL/DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Alça de Platina 1 

Anel com Mufa 27 

Barra Magnética Lisa 27 

Barrilete 10 L 1 

Bico de Bunsen 27 

Bombona 10 L 4 

Copo Isotérmico 27 

Cronometro 27 

Escorredor de Vidraria para Parede 72 Pinos 1 

Escova para Lavagem 25 

Espátula Cabo Madeira (material não utilizado) 40 

Espátula Metal 9 

Estante Giratória para Pipetas 12 Furos 3 

Estante Giratória para Pipetas 56 Furos 2 

Estante Tubo de Ensaio 27 

Haste 25 

Imã Neodímico 27 

Luva Mufla 27 

Papel de Filtro 9 mm 3 

Papel de Filtro 11mm 6 
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Papel de Filtro 15mm 3 

Papel Tornassol Ácido 8 

Papel Tornassol Alcalino 8 

Pera 15 

Pescador 9 

Pinça Bureta 54 

Pinça de Madeira Tubo de Ens. 27 

Pinça para Cadinho 9 

Pinça três dedos Condensador 81 

Plataforma Elevatória 2 

Rolha Borracha nº 10 20 

Suporte para Haste 27 

Tela Amianto 27 

Termômetro Coluna de Mercúrio (-5 – 110 °C) 26 

Tripé Ferro 51 

 

Reagentes: 

Reagentes Sólidos Massa atual (g) 

Carbonato de Sódio Anidro 250 

Cloreto de Amônio 200 

Cloreto de Bário 250 

Cloreto de Cálcio 500 

Cloreto de Estrôncio 500 

Cloreto de Potássio 500 

Cloreto de Sódio 250 

Dicromato de Potássio 1000 

Fenolftaleína 75 

Ferro em Lamina 1250 

Hidróxido de Sódio 250 

Iodeto de Potássio 1000 

Nitrato de Chumbo II 500 

Nitrato de Prata 50 
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Óxido de Cálcio 500 

Sílica Gel 500 

Sulfato de Cobre II 750 

Sulfato de Zinco 500 

Tiossulfato de Sódio 500 

Detergente Neutro 12000 

 

Reagentes Líquidos Volume atual (ml) 

Ácido Acético 1000 

Ácido Clorídrico 750 

Álcool Etílico 250 

Ácido Sulfúrico 1000 

Glicerina 1000 

 
 


