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Este documento não pretende ser um catálogo, muito menos completo, de materiais e de equipamentos 

existentes nos laboratórios das disciplinas de Física e de Química do ensino português. 

O objetivo deste documento é o de ajudar alunos a reconhecer os materiais e os equipamentos mais 

frequentemente usados e as suas funcionalidades básicas. 

Alguns materiais ou equipamentos podem aparecer mencionados em diferentes capítulos para que seja 

mais fácil a sua identificação. Ou seja, se um aluno tiver à sua frente um objeto de metal com uma escala, 

este poderá ser procurado nas secções ‘Metal’ ou ‘Medição’, facilitando a sua correta identificação. 

Alguns materiais, especialmente de vidro, podem ser mencionados na secção ‘Medição’ embora a sua 

função não seja a de medição exata. Esse facto está mencionado na descrição do próprio material ou 

equipamento. Isto acontece apenas para facilitar a identificação do material pelos alunos. 

 

Agradeço aos colegas que fizeram sugestões e identificaram erros e gralhas em versões anteriores deste 

documento. 
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Material de 

Cerâmica 

A seguinte lista contém material de cerâmica utilizado nas atividades laboratoriais realizadas nas escolas. 

Alguns deste materiais existem em diversos tamanhos. As fotografias dos materiais não se encontram à 

escala. 

 

 
 

Almofariz (ou gral ou morteiro) 
e mão (ou pilão ou pistilo) 
Usado para trituração e 
pulverização de sólidos, com a 
ajuda do acessório mão (ou 
pilão ou pistilo). 

 
 

Cadinho de porcelana e tampa 
Usado na calcinação de 
materiais, podendo ser 
aquecido diretamente à chama. 
 
 

 
 

Cápsula evaporadora 
Usada para evaporar, por 
aquecimento, líquidos ou 
soluções. 
 
 

 

 
 

Disco de porcelana 
Acessório para colocar no interior de um exsicador (ou 
dessecador). 
 
 
 

 
 

Funil de Büchner 
Usado para filtração a pressão 
reduzida. Possui uma placa 
perfurada sobre a qual se 
coloca o papel de filtro. 
Também pode ser de vidro. 

 

 
 

Triângulo de procelana 
Usa-se para suportar um 
cadinho durante o aquecimento 
direto.   
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Material e Equipamento 

Diverso 

A seguinte lista contém material e equipamento utilizado nas atividades laboratoriais realizadas nas 

escolas que não se encontra nas secções anteriores. Alguns deste materiais e equipamentos existem em 

diversos tamanhos. As fotografias dos materiais não se encontram à escala. 

 

 
 

Agitador de peneiros 
Aparelho que provoca vibração nos peneiros 
montados sobre ele, permitindo efetuar a 
separação de forma rápida. 
 
 
 
 

     
 

Agitador magnético e magnete 
Usado para agitar, de forma contínua, uma 
solução, facilitando dissoluções ou mantendo 
líquidos ou soluções em constante movimento. É 
necessário utilizar em conjunto com o magnete, 
que fica dentro da solução. A este equipamento 
pode ser também associada uma placa de 
aquecimento. 

 

 
 

Altifalante 
Equipamento de produção de 
som. Necessita de uma fonte 
de sinal elétrico variável na 
gama de frequência que o 
equipamento consiga produzir. 
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Banco de ótica 
Conjunto de suporte e acessório para estudo de fenómenos óticos. 

 

 
 

Banho de ultrassons 
Aparelho que utiliza ultrassons para facilitar a 
dissolução de sólidos numa solução. 

 
 

Banho termostático 
Permite o aquecimento indireto através de um 
banho de água quente. 

 

 
 

Blocos para estudo do atrito 
Blocos com diferentes revestimentos, nas 
diferentes faces, para estudar as forças de atrito 
entre esses revestimentos e outra superfície. São 
normalmente um acessório de um conjunto de 
estudo de forças (como o plano inclinado). 

 
 

Bomba de vácuo 
Equipamento que permite retirar ar de um 
recipiente ao qual se liga por meio de um tubo 
flexível. 
 



 

FQ – Material e equipamento de laboratório 

7 

 
 

 
 

Calha de ar (e acessórios para estudo de movimentos) 
Calha oca e perfurada na qual é injetado ar, com um soprador, para que os carrinhos sem rodas 
deslizem sem atrito. 

 

 
 

Calha metálica com carrinhos (e acessórios) 
Conjunto para estudo de movimentos e choques. 
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Calorímetro (com resistência e vara agitadora) 
Usado para o estudo de variações energéticas do 
sistema no seu interior. Tenta reproduzir um 
sistema isolado. 

 
 

Centrífuga 
Dispositivo que efetua separações por ação da 
força centrífuga. 
 

 

 
 

Diapasão com caixa de 
ressonância e martelo 
Conjunto que associa um 
diapasão, o martelo para 
produzir as vibrações com o 
embate, e uma caixa de 
ressonância. 

 
 

Disco de Newton 
Dispositivo constituído por um 
disco que permite ver a soma 
das cores quando este gira. 
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Escorredor 
Usado para escorrer e secar, de forma natural, 
material lavado. 

 
 

Escovilhão 
Utilizado na limpeza interior de todo o material 
de vidro. 

 

 
 

Estufa 
Equipamento usado para a secagem de material, reagentes ou produtos de reações. Normalmente 
não atingem temperaturas muito superiores a 200 °C. Para temperaturas superiores usa-se uma 
mufla. 
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Hotte 
Armário com ventilação, que retira o ar para o exterior do edifício, para manuseio de materiais 
perigosos, especialmente quando há libertação de gases. Este equipamento tem normalmente ligação 
à rede de água e à rede de esgotos e ligações elétricas para uso de outros equipamentos. A parte 
superior tem uma janela. A parte inferior é usada para armazenamento de outros equipamentos e 
materiais. 
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Lamparina de álcool (e tampa) 
Usada para aquecimento lento 
e a baixa temperatura. Utiliza 
como combustível álcool 
desnaturado. 

 
 

Magnete 
Pequeno íman, revestido a 
plástico. É um acessório para 
utilizar no agitador magnético. 
 

 
 

Manta de aquecimento 
Usado para aquecer balões de 
fundo redondo, durante uma 
destilação, ou para realizar uma 
reação a quente. 

 

 
 

Mufla 
Equipamento que atinge altas temperaturas, normalmente acima dos 1 000 °C. 

 

 
 

Papel de filtro 
Para colocar num funil durante 
uma filtração. Têm diversos 
diâmetros e diferente 
porosidade. 

 
 

Pinça de madeira 
Usa-se para segurar os tubos de 
ensaio durante o aquecimento. 
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Placa de aquecimento 
Usado para aquecer um líquido ou uma solução 
ou para realizar uma reação a quente. Pode 
existir também com a função de agitador 
magnético. 

 

 
 

Plano inclinado (e acessórios para estudo de movimentos e forças) 
Conjunto que permite inclinar uma calhar onde podem ser usados diversos acessórios para estudo de 
movimentos e/ou forças. 

 

 
 

Radiómetro de Crookes 
Permite ver a transformação da 
radiação em energia mecânica. 
 

 
 

Rede para aquecimento 
Protege materiais submetidos a 
aquecimento. 
 

    
 

Rolhas (de borracha e de 
cortiça) 
Usadas para fechar diverso 
material. 
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Soprador 
Equipamento que injeta ar numa calha de ar. 
 

 
 

Suporte para funis 
Usado para suporte de funis durante uma 
filtração. 

 

 
 

Suporte para pipetas 
Usado para a secagem de 
pipetas.   
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Material e Equipamento de 

Eletricidade e Eletrónica 

A seguinte lista contém material e equipamento utilizado nas atividades laboratoriais de eletricidade e de 

eletrónica realizadas nas escolas. O aspeto e formato dos materiais e equipamentos depende, na sua 

grande maioria, do fabricante. As fotografias dos materiais não se encontram à escala. 

 

 
 

Amperímetro (analógico) 
Equipamento que mede a 
corrente elétrica. Também 
existe na versão de 
miliamperímetro, para medir 
correntes muito pequenas. 
Pode ser analógico (como o da 
figura) ou digital. 

 
 

Bobina 
Enrolamento de fio condutor. O 
fio condutor é revestido por 
uma camada de isolamento. 
Esta bobina permite usar 800, 
1600 ou 2400 enrolamentos. 
 
 

 
 

Célula fotoelétrica 
Acessório para ser ligado a um 
controlador eletrónico 
(digitímetro). Deteta se o feixe 
de luz é ou não interrompido e 
durante quanto tempo. 
 
 

 

                 
 

Condensador 
Componente eletrónico que permite acumular cargas elétricas. Há 
condensadores de diversos tamanhos e tipos, dependendo da sua 
construção. Na figura estão representados condensadores de 
cerâmica, eletrolíticos, de poliéster, de propileno e de tântalo.  
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Conjunto para estudo de eletricidade e magnetismo 
Conjunto de equipamentos e acessórios que permite o estudo dos fenómenos mais simples de 
eletricidade e magnetismo. A maioria dos componentes está montado em caixas plásticas para 
facilitar a montagem. 

 

 
 

Conjunto para estudo do campo elétrico 
Conjunto de base e acessórios que permite visualizar as linhas de 
campo elétrico. 
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Díodo 
Componente que permite a 
passagem de corrente apenas 
num sentido. 
 

 
 

Eletroscópio 
Permite detetar a existência de 
carga elétrica de um corpo 
colocado perto do seu terminal. 
 

 
 

Fios elétricos 
Servem para ligar diferentes 
dispositivos elétricos (os da 
figura têm terminais mistos: 
tipo crocodilo e tipo banana). 

 

 
 

Fonte de alimentação 
Fornece uma diferença de potencial, de forma 
controlada. Pode ser de corrente alternada, de 
corrente contínua ou de ambas. Pode ter um 
voltímetro e um amperímetro incorporados. 

 
 

Gerador de funções 
Gera sinais elétricos com diferentes frequências e 
diferentes formas de ondas. 
 
 

 

 
 

Gerador de Van der Graaff 
Máquina eletrostática que permite gerar tensões muito elevadas 
(as usadas nas escolas atingem centenas de milhar de volt). 
Normalmente tem diversos acessórios para realizar várias 
experiências de eletricidade. 

 
 

LED 
É um díodo que, devido aos 
materiais usados e ao seu tipo 
de construção, emite radiação 
luminosa (light-emitting diode). 
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Multímetro (analógico e digital) 
Mede várias grandezas elétricas. 
 
 

 
 

Ohmímetro (analógico) 
Mede a resistência de um 
circuito elétrico ou de parte de 
um circuito. 

 

 
 

Osciloscópio (analógico) 
Mede diversos parâmetros de sinais elétricos. Normalmente tem 
dois canais de entrada de sinal, que podem ser utilizados 
separadamente ou em conjunto. Pode ser analógico, como o da 
figura, ou digital. 

 
 

Painel fotovoltaico 
Componente eletrónico que 
transforma radiação em energia 
elétrica, criando uma diferença 
de potencial nos seus terminais. 

 

         
 

Reóstato (linear, circular e para eletrónica) 
É uma resistência variável. As utilizadas em eletrónica são de pequenas dimensões. 
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Resistência 
Componente eletrónico que 
cria dificuldade à passagem de 
corrente. 
 
 

 
 

Resistência para bloco 
calorimétrico 
Resistência para provocar 
aquecimento controlado de um 
bloco calorimétrico. 
 

 
 

Tubo Geiger-Muller 
Acessório que acoplado a um 
contador eletrónico permite 
medir o número de partículas 
ionizantes que entram no seu 
interior. 

 

 
 

Voltímetro (analógico) 
Equipamento que mede a 
diferença de potencial entre 
dois pontos de um circuito. 
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Material e Equipamento de 

Medição 

A seguinte lista contém material e equipamento utilizado para efetuar medições nas atividades 

laboratoriais realizadas nas escolas. O aspeto e formato dos materiais e equipamentos depende, na sua 

grande maioria, do fabricante. As fotografias dos materiais não se encontram à escala. 

 

 
 

Alcoómetro 
Mede o grau alcoólico de um 
líquido. 
 
 
 
 

 
 

Amperímetro (analógico) 
Mede a corrente elétrica. 
Também existe na versão de 
miliamperímetro, para medir 
correntes muito pequenas. 
Pode ser analógico (como o da 
figura) ou digital. 

 

 
 

Aparelho de Boyle-Mariotte 
Equipamento para verificar a relação entre o 
volume ocupado por uma determinada 
quantidade de gás e a pressão dessa mesma 
quantidade de gás, a temperatura constante. 

 
 

Aparelho para determinação do ponto de fusão 
Usado para determinar o ponto de fusão de uma 
substância. É usado um tubo capilar para a 
colocação da substância. 
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Balança de um prato 
Equipamento destinado à avaliação de massas 
por comparação com uma massa-padrão. A 
comparação de massa efetua-se por movimento 
de peças no braço da balança. 
 

 
 

Balança de dois pratos 
Equipamento destinado à avaliação de massas 
por comparação com uma massa-padrão. É 
necessário um conjunto de pesos para 
comparação de massa, normalmente disponíveis 
numa gaveta (como na balança da figura). 

 

 
 

Balança eletrónica 
Equipamento eletrónico (digital) destinado à 
avaliação de massas por comparação com uma 
massa-padrão. 

 
 

Balança analítica 
Equipamento eletrónico (digital) destinado à 
avaliação de massas por comparação com uma 
massa-padrão. São as de maior precisão. 
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Balão volumétrico 
Utilizado na preparação de 
soluções de concentração 
rigorosa. 
 

 
 

Barómetro (analógico) 
Mede a pressão atmosférica. 
 
 
 

 
 

Bureta 
Usada em titulações 
volumétricas, para a medição 
rigorosa de volume de titulante 
gasto. 

 

 
 

Bússola 
Dispositivo com uma agulha 
magnética que se orienta na 
direção Norte-Sul magnética. 
 
 
 
 

 
 

Copo de precipitação (gobelé) 
Tem diversos usos, para uso 
com soluções ou líquidos. 
Também pode ser de plástico. 
Não serve para medições 
rigorosas. 
 
 

 
 

Erlenmeyer 
Balão que, pela sua forma, 
permite agitar energicamente o 
líquido que contém. Usado na 
preparação e no aquecimento 
de soluções e na recolha de 
líquidos. Não serve para 
medições rigorosas. 
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Cronómetro (digital) 
Mede intervalos de tempo. 
Também pode ser analógico. 

 
 

Densímetro 
Mede a densidade de líquidos. 
  

 

 
 

Digitímetro 
Mede intervalos de tempo. Pode contar o intervalo de tempo que 
uma célula fotoelétrica teve o seu feixe de luz interrompido ou o 
intervalo de tempo entre a passagem de um objeto entre duas 
células fotoelétricas diferentes. 
 

     
 

Dinamómetro (analógico e 
digital) 
Mede a intensidade de uma 
força. Pode ser analógico 
(primeira figura) ou digital 
(segunda figura). 
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Espetroscópio de bolso 
Aparelho portátil para observar 
espetros de radiação visível e 
medir o comprimento de onda 
das riscas espetrais. 

 
 

Espetroscópio de Kirchhoff-Bunsen 
Aparelho para observar espetros de radiação visível e medir o 
comprimento de onda das riscas espetrais. 
 
 

 

 
 

Fita métrica 
Mede distâncias. 
 
 

 
 

Higrómetro (analógico) 
Mede a humidade relativa. 
 
 

 
 

Luxímetro (digital) 
Mede a intensidade de luz que 
atinge o detetor. Também pode 
ser analógica. 

 

     
 

Medidor de 𝐩𝐇 (de bancada e portáteis) 
Mede o valor de pH de uma solução, normalmente na escala de 
pH de Sorensen. 

 
 

Medidor de ultravioleta (UV) 
Mede níveis de radiação 
ultravioleta. 
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Micrómetro 
Mede distâncias exteriores, 
interiores e profundidades, 
com recurso a um nónio. Tem 
maior precisão do que uma 
craveira (paquímetro) 

     
 

Multímetro (analógico e digital) 
Mede várias grandezas elétricas. 
 
 
 
 

 

 
 

Ohmímetro (analógico) 
Mede a resistência de um 
circuito elétrico ou de parte de 
um circuito. 
 

 
 

Osciloscópio (analógico) 
Mede diversos parâmetros de sinais elétricos. Normalmente tem 
dois canais de entrada de sinal, que podem ser utilizados 
separadamente ou em conjunto. Pode ser analógico, como o da 
figura, ou digital. 

 

     
 

Paquímetro (craveira) (analógico e digital) 
Mede distâncias exteriores, interiores e profundidades com 
recurso a um nónio. Também pode ser eletrónico (como o segundo 
dos paquímetros representados).  
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Picnómetro de líquidos 
Pequeno balão destinado a 
determinar a massa de um 
determinado volume de líquido. 

 
 

Picnómetro de sólidos 
Pequeno balão destinado a 
determinar a massa de um 
determinado volume de sólido.  

 

 
 

Pipeta graduada 
Usada na medição rigorosa de 
volumes variáveis de líquidos. 
A pipeta graduada tem uma 
escala, permitindo medir 
diferentes volumes. 

 
 

Pipeta volumétrica 
Usada na medição rigorosa de 
volumes fixos de líquidos. A 
pipeta volumétrica apenas tem 
uma marca para medição desse 
volume fixo. 

 
 

Proveta 
Usada para medir volumes 
aproximados de líquidos. 
Também pode ser de plástico. 
Não serve para medições 
rigorosas. 
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Refratómetro de Abbe 
Permite determinar de índices de refração de líquidos ou de sólidos 
transparentes. 

 
 

Sonómetro (digital) 
Mede intensidade de som. 
 

 

         
 

Termómetro (analógico, digital e de parede) 
Mede a temperatura. Normalmente, o líquido de enchimento nos 
termómetros analógicos é álcool. 
 
 

 
 

Voltímetro (analógico) 
Mede a diferença de potencial 
entre dois pontos de um 
circuito. Pode ser analógico 
(como o da figura) ou digital. 
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Material e Equipamento de 

Metal 

A seguinte lista contém material e equipamento de metal utilizado nas atividades laboratoriais realizadas 

nas escolas. Alguns deste materiais e equipamentos existem em diversos tamanhos. As fotografias dos 

materiais e equipamentos não se encontram à escala. 

 

 
 

Ansa 
Usada para queimar substâncias 
ou materiais, no seu extremo. 
Normalmente utilizada com um 
cabo Kolle. 

 
 

Argola (aro) de metal 
Usada como suporte de funis, 
balões ou ampolas de 
decantação. Prende-se no 
suporte universal. 

 
 

Bico de Bunsen 
Dispositivo para aquecimento, 
de funcionamento a gás. 
 
 

 

 
 

Bisturi 
Dispositivo de corte. 
 
 

 
 

Bloco calorimétrico (de várias substâncias diferentes) 
Bloco maciço de metal para estudo da capacidade térmica mássica 
da substância de que é feito o bloco. O aquecimento é provocado 
através de uma resistência para bloco calorimétrico. 
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Cabo Kolle 
Para segurar uma ansa. 
 
 
 
 

 
 

Colher de combustão 
Usada para realizar a 
combustão de pequenas 
quantidades de substância, 
normalmente sólida. 
 

 
 

Conjunto para determinar o 
centro de massa 
Suporte e acessórios para 
determinar experimentalmente 
o centro de massa de objetos 
planos. 

 

 
 

Cortador de tubos de vidro 
Acessório para marcar e corta 
tubos de vidro. 
 
 
 
 
 

 
 

Diapasão 
Dispositivo que vibra, quando 
submetido a um choque, 
produzindo um som com uma 
frequência bem determinada. 
Normalmente é usada com uma 
caixa de ressonância e um 
martelo. 

 
 

Espátulas 
Usadas no manejo de pequenas 
quantidades de sólidos. 
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Furadores de rolhas 
Conjunto de peças, de diâmetro 
variável, usadas para furar 
rolhas. 
 

 
 

Garra 
Utilizada para prender ao 
suporte universal, através de 
uma noz, condensadores, 
balões ou Erlenmeyers. 

 
 

Íman 
Peça metálica magnetizada. 
 
 
 

 

 
 

Mola Slinky 
Mola de metal usada para 
simular fenómenos 
ondulatórios. 

 
 

Noz 
Usada para prender a outras 
peças ao suporte universal. 
  

 

 
 

Peneiros 
Dispositivos com rede de diferentes tamanhos. Em conjunto, 
permitem separar materiais sólidos em função do seu tamanho. 
São utilizados com um agitador de peneiros. 

 
 

Pesos 
Usados nas balanças de pratos. 
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Pinça 
Usada no manejo de pequenos 
sólidos. 
 

 
 

Pinça de Hoffman 
Serve para impedir ou reduzir a 
passagem de fluidos através de 
tubos flexíveis. 

 
 

Pinça de Mohr 
Serve para impedir ou reduzir a 
passagem de fluidos através de 
tubos flexíveis. 

 

 
 

Pinça para balões 
Usada para segurar os balões de 
vidro quando quentes. 
 

 
 

Pinça para cadinhos 
Usada para segurar os cadinhos 
quando quentes. 
 

 
 

Pinça para copos de 
precipitação (gobelés) 
Usada para segurar copos de 
precipitação quando quentes. 

 

 
 

Pinça para tubos de ensaio 
Usada para segurar tubos de 
ensaio quentes. 
 

 
 

Pinça universal 
Usada, montada num suporte 
universal, para fixar diversos 
materiais. 

 
 

Plataforma elevatória 
Dispositivo de altura regulável 
para suporte de diferentes 
recipientes/materiais. 
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Suporte para buretas 
Usado, montado num suporte 
universal, para fixar uma ou 
duas buretas. 
 

 
 

Suporte para tubos de ensaio 
Dispositivo para colocar tubos 
de ensaio. Também pode ser de 
plástico. 
 

 
 

Suporte universal 
Haste metálica vertical, com 
base, para fixar diversos 
acessórios: nozes, garras, 
argolas, suportes de buretas... 

 

 
 

Tesoura 
Dispositivo de corte. 
 
 

 
 

Tripé 
Usado para suportar placas de 
cerâmica, triângulos de 
cerâmica ou redes. 

  



 

FQ – Material e equipamento de laboratório 

32 

Material e Equipamento de 

Plástico 

A seguinte lista contém material e equipamento de vários tipos de plástico e borracha utilizado nas 

atividades laboratoriais realizadas nas escolas. Alguns deste materiais existem em diversos tamanhos. As 

fotografias dos materiais não se encontram à escala. 

 

 
 

Copo de precipitação (gobelé) 
Tem diversos usos, com 
soluções ou líquidos. Também 
pode ser de vidro. Não serve 
para medições rigorosas. 
 

 
 

Frasco para reagentes 
Recipiente para armazenar 
reagentes. Pode ser de vários 
tamanhos e ter boca larga ou 
estreita. Também pode ser de 
vidro. 

 
 

Funil 
Usado na filtração e na 
transferência de líquidos ou 
sólidos. Também pode ser de 
vidro. 

 
 

 
 

Garrafa de esguicho 
Usada na lavagem de materiais 
ou recipientes através de 
pequenas quantidades de água 
desionizada ou outro solvente. 

 
 

Guko (de diversos diâmetros) 
Borracha para adaptar o funil 
de Büchner ao Kitasato. 
 
 

 
 

(Meia) Luva de silicone 
Pega para manuseio de 
materiais quentes. 
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Modelos moleculares 
Conjunto de peças que representam átomos e ligações para 
construção de modelos de moléculas ou de estruturas cristalinas. 

 
 

Óculos de proteção 
Equipamento de proteção dos 
olhos. 

 

 
 

Pinça para esmerilados 
Usada para unir peças de 
material de vidro esmerilado. 

 
 

Pipeta de Pasteur (descartável) 
Usado como conta-gotas. 
Também pode ser de vidro. 

 
 

Pipetador 
Usado para encher pipetas por 
aspiração. 

 

 
 

Pompete (pêra de sucção) 
Usada para encher pipetas por 
aspiração. 
 
 

 
 

Proveta 
Usada para medir volumes 
aproximados de líquidos. 
Também pode ser de vidro. Não 
serve para medições rigorosas. 

 
 

Seringa 
Usada para adicionar ou retirar 
líquidos ou gases. 
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Suporte para tubos de ensaio 
Dispositivo para colocar tubos 
de ensaio. Também pode ser de 
metal. 

 
 

Tabuleiro 
Usado para transporte de material e reagentes. 
 
 

 

 
 

Tampa (de plástico) 
Acessório usado para tapar 
material de vidro. 
 
 

 
 

Tetina 
Acessório para colocar na 
pipeta de Pasteur para sugar o 
líquido. 
 

 
 

Trompa de vácuo 
Permite fazer vácuo quando 
ligado a uma torneira. Usada 
para realizar filtrações a vácuo 
com um Kitasato. 

 

 
 

Tubo de Eppendorf 
Pequeno tubo para 
armazenamento de amostras 
ou utilização em centrifugação. 

 
 

Tubo de silicone 
Usado para as ligações de água 
(entrada e saída) num 
condensador. 

 
 

Tubo para centrífuga 
Acessório para realizar 
centrifugação de uma solução. 
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Material e Equipamento de 

Vidro 

A seguinte lista contém material de vidro utilizado nas atividades laboratoriais realizadas nas escolas. 

Alguns deste materiais existem em diversos tamanhos. As fotografias dos materiais não se encontram à 

escala. 

 

 
 

Alonga 
Usado para recolha de líquido, 
após passagem no 
condensador. 

 
 

Ampola de decantação 
Para a separação de líquidos 
imiscíveis. 
 

 
 

Balão de fundo plano 
Usado no aquecimento de 
líquidos, ou soluções. 
 

 

         
 

Balão de fundo redondo (com uma, duas e três bocas) 
Usado para aquecimento de líquidos, ou soluções, numa manta de 
aquecimento. 
 

 
 

Balão volumétrico 
Utilizado na preparação de 
soluções de concentração 
rigorosa. 
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Bureta 
Usada em titulações 
volumétricas, para a medição 
rigorosa de volume de titulante 
gasto. 

 
 

Cabeça de destilação 
Serve para unir diversas peças 
utilizadas numa destilação. 
 
 

 
 

Coluna de fracionamento 
Usada na destilação fracionada. 
 
 
 

 

 
 

Condensador (de Liebig) 
Permite a condensação de 
vapores obtidos por 
aquecimento de um líquido a 
destilar. 

 
 

Condensador de serpentina 
Permite a condensação de 
vapores obtidos por 
aquecimento de um líquido a 
destilar. 

 
 

Condensador de bolas 
Permite a condensação de 
vapores obtidos por 
aquecimento de um líquido a 
destilar. 
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Conta-gotas 
Usado no manejo de pequenas 
quantidades de líquidos. O 
volume de cada gota varia com 
o conta-gotas e com o líquido. 
 
 
 

 
 

Copo de precipitação (gobelé) 
Tem diversos usos, com 
soluções ou líquidos. Também 
pode ser de plástico. Não serve 
para medições rigorosas. 
 
 
 

 
 

Erlenmeyer 
Balão que, pela sua forma, 
permite agitar energicamente o 
líquido que contém. Usado na 
preparação e no aquecimento 
de soluções e na recolha de 
líquidos. Não serve para 
medições rigorosas. 

 

 
 

Exsicador (ou dessecador) 
Usado para guardar sólidos em atmosfera contendo baixo teor de 
humidade, garantida pela presença de um agente exsicante. 
 
 
 

 
 

Frasco para reagentes 
Recipiente para armazenar 
reagentes. Pode ser de vários 
tamanhos e ter boca larga ou 
estreita. Também pode ser de 
plástico. 
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Funil 
Usado na filtração e na 
transferência de líquidos ou 
sólidos. Também pode ser de 
plástico. 
 
 

 
 

Funil de Büchner 
É usado para filtrações a 
pressão reduzida. Possui uma 
placa perfurada (incorporada) 
sobre a qual se deve colocar o 
papel de filtro. Também pode 
ser de cerâmica. 

 
 

Funil de carga 
Permite adicionar líquidos de 
forma controlada. 
 
 
 
 

 

 
 

Kitasato 
Usado em filtrações a baixa 
pressão. Não pode ser 
aquecido. Tem forma idêntica à 
do Erlenmeyer mas com 
paredes mais espessas e saída 
lateral. 

 
 

Picnómetro de líquidos 
Pequeno balão destinado a 
determinar a massa de um 
determinado volume de líquido. 
 
 
 

 
 

Picnómetro de sólidos 
Pequeno balão destinado a 
determinar a massa de um 
determinado volume de sólido. 
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Pipeta de Pasteur 
Usada no manejo de pequenas 
quantidades de líquidos. O 
volume de cada gota é 
normalmente inferior ao de um 
conta-gotas. O volume de cada 
gota varia também com o 
líquido. Também pode ser de 
plástico. Necessita de uma 
tetina. 

 
 

Pipeta graduada 
Usada na medição rigorosa de 
volumes variáveis de líquidos. 
A pipeta graduada tem uma 
escala, permitindo medir 
diferentes volumes. 
 
 
 
 

 
 

Pipeta volumétrica 
Usada na medição rigorosa de 
volumes fixos de líquidos. A 
pipeta volumétrica apenas tem 
uma marca para medição desse 
volume fixo. 
 
 
 
 

 

 
 

Placa (caixa) de Petri com 
tampa 
Usada em Química para 
cristalizações. 
 
 
 

 
 

Prisma 
Para produzir efeitos de 
dispersão da luz. Podem ser de 
diversos materiais, mas 
normalmente são de vidro flint 
ou crown. Também pode ser de 
plástico. 

 
 

Proveta 
Usada para medir volumes 
aproximados de líquidos. 
Também pode ser de plástico. 
Não serve para medições 
rigorosas. 
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Tampa esmerilada 
Tampa para frascos com 
esmerilado. 
 
 
 
 

 
 

Tubo capilar (conjunto de) 
Tudo de vidro de diâmetro 
muito reduzido, normalmente 
usado para a determinação de 
ponto de fusão (por exemplo 
num aparelho de determinação 
do ponto de fusão). 

 
 

Tubo de ensaio 
Usado para realizar reações em 
pequena escala. Pode ser 
aquecido diretamente à chama. 
 
 
 

 

 
 

Tubo espetral 
Tudo fechado com terminais 
metálicos nos seus extremos, 
com um gás no seu interior. 
Permite ionizar o gás através de 
uma descarga elétrica. Usado 
para visualizar espetros de 
gases com um espetroscópio. 

 
 

Tubo de Thiele 
Usado na determinação do 
ponto de fusão. 
 
 
 
 
 

 
 

Tubo de vidro 
Tubo com tamanho e diâmetro 
variável que pode ser cortado 
e/ou trabalhado a quente, para 
uso em montagens diversas. 
 
 
 

 

 
 

Tubo em U 
Usado para ligações entre 
outros materiais de vidro. 

 
 

Tubo em U com saídas laterais 
Usado para ligações entre 
outros materiais de vidro. 

 
 

Vareta de vidro 
Usada para agitar soluções. 
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Vasos comunicantes 
Usado no estudo de 
hidrostática. 
 

 
 

Vidro de relógio 
Usado para pesar sólidos ou 
evaporar pequenas quantidades 
de líquidos de soluções.  
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Símbolos de componentes elétricos e eletrónicos 

 
Amperímetro 

 
Condensador 

 
Díodo 

 
Fio 

 

 ou  
Fios ligados 

 
Fusível 

 
Galvanómetro 

 

 ou  
Gerador (fontes AC) 

 
Interruptor 

 
Interruptor de botão 

 

 
Lâmpada 

 
LED 

 
Microfone 

 
Motor 

 

 
Ohmímetro 

 
Osciloscópio 

 
Pilha (fonte DC)  

 

 ou  
Resistência   

 

 ou  ou  ou  
Resistência variável 

 

 
Termístor 

 
Terra 

 
Transístor NPN 

 
Transístor PNP 

 

 
Voltímetro 

 
Wattímetro   
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