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Material de laboratório...
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Gobelé 

Tubo de 
ensaio

Balão 
volumétrico

Funil de 
Buchner

Balão de destilação

Funil de 
decantação

Matraz

Proveta
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Suporte universal

Triângulo de 
porcelana

Rede metálica

Pinça metálica

Anel

Garra

Suporte para 
tubos de ensaio

Pinça de madeira

Tripé Garrafa de 
esguicho

Noz

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lQM7I4Pp90nbgM&tbnid=JaySMRDKu64d-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://quimicasolucionada.com/nav/resumos/Equipamento.htm&ei=Inw4Ub63DYO-PYD6gbgN&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNFBi3rsty3z_H4yx1nBkO_tUx-PTg&ust=1362742686319420


2012-2013

Balança

Placa de aquecimento

Manta de aquecimento

Lamparina de 
álcool
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Regras de segurança...
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A professora deve estar sempre presente no 

laboratório.

No caso de ocorrência de ferimentos, deve-se 

comunicar imediatamente.
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Antes de iniciar uma atividade experimental, ler atentamente 

o protocolo experimental e, se houver alguma dúvida, 

esclarecer antes de iniciar a atividade.
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Todos os frascos contendo produtos químicos têm 

um rótulo que os identifica, bem como os 

cuidados a ter no seu manuseamento.
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Ler sempre os rótulos dos produtos químicos para saber 

quais os cuidados que se deve ter com esse produto.
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Realizar todas as atividades e montagens no centro da 

mesa e nunca junto aos bordos da bancada.
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Manter sempre a mesa 

limpa e organizada.

Depois de terminar uma 

atividade experimental, limpar e 

arrumar todo o material 

utilizado.
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Quando se aquece um tubo de ensaio, 

deve usar-se uma pinça de madeira e 

deve ser ligeiramente inclinado.

Os tubos de ensaio devem ter apenas 

cerca de um terço do volume ocupado. 
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Durante o aquecimento de um 

tubo de ensaio, este deve ser 

ligeiramente agitado.

Durante o aquecimento de um tubo de 

ensaio, nunca apontar a extremidade 

aberta do tubo para as pessoas.
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Apagar a lamparina de álcool colocando a 

tampa por cima e não soprando.
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Para aquecer um determinado 

produto químico, deve utilizar-se 

sempre material adequado.

Não manusear material elétrico 

com as mãos molhadas.
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Símbolos...
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Usar óculos de 

proteção

Usar máscara de 

proteção

Usar luvas de 

proteção

... de obrigação

Usar bata de   

proteção

Lavar as mãos no final do trabalho
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... de perigo

Os produtos com estes símbolos provocam ardência nos 

olhos, nariz e pele e até queimaduras 

Cuidado ao manuseá-los.

Nocivo Irritante

Exemplos: Corretores líquidos, ceras, acetona, amoníaco. 
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Tóxico

Os produtos com este símbolo são venenos muito perigosos 

que provocam náuseas e vertigens, podendo causar a morte

Evitar completamente o contacto com a pele e os olhos e 

nunca respirar os vapores.

Exemplos: Pesticidas, inseticidas
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Corrosivo

Os produtos com este símbolo corroem a roupa, a pele, os olhos e 

as mucosas do nariz e da garganta, quando respirados diretamente. 

Manuseá-los cuidadosamente!

Exemplos: Ácidos usados no laboratório e produtos de limpeza 
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Os produtos com este símbolo facilitam a combustão 

de produtos inflamáveis.

Evitar qualquer contato com materiais inflamáveis.

Comburente

Exemplo: oxigénio
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Substâncias perigosas que podem aquecer e finalmente 

inflamar-se em contacto com o ar a uma temperatura normal 

sem fornecimento de energia

Evitar contato com materiais ignitivos.

Inflamável

Exemplos: Álcool etílico, acetona, gasolina. 
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Explosivo

Substâncias que podem explodir por efeito de chama ou que 

são sensíveis aos choques e às fricções.

Evitar fricção, choque ou contacto com calor.

Exemplos: Dinamite, materiais usados em fogos de artifício  
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A libertação dessa substância no meio ambiente pode 

provocar danos ao ecossistema.

Devido ao seu risco em potencial, não deve ser liberado em 

canalizações, no solo ou no ambiente. 

Perigoso para o ambiente
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Radioativo

Radiações emitidas por substâncias radioativas.

Em doses elevadas podem ser fatais.

Exemplos: Laboratórios onde se fazem radiografias 
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Comente o comportamento da seguinte aluna...
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A aluna entrou calmamente no laboratório e colocou as suas coisas 

no chão ao lado da mesa onde ia trabalhar. Esqueceu-se de vestir a 

bata e começou a ler o procedimento, debruçando-se sobre a mesa 

e colocando os seus longos cabelos sobre esta. Abriu todos os 

frascos disponíveis colocando as tampas na mesa. Cheirou um dos 

frascos que continha uma substância incolor e que no rótulo tinha 

o símbolo de facilmente inflamável. Mediu uma quantidade 

daquela substância perto de uma chama acesa e, deixando os 

frascos destapados, continuou a realizar a atividade com a mesa 

suja e desarrumada. Quando terminou a atividade saiu do 

laboratório deixando todo o material de vidro por lavar.
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... e o comportamento dos alunos no laboratório...
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