
tabelas periódicas da SBQ
Todas as informações de que você precisa em uma única tabela

Formatos A4, para uso pessoal
(29,7 cm x 21,0 cm,
impressão no verso),
e de parede (65 cm x 96 cm).
Coloridas e laminadas!

De acordo com as últimas recomendações da IUPAC

Edições especiais para colégios,

cursinhos, etc. Consulte-nos!

Tamanho A4
Avulsa* R$ 2,40
Pacotes de 50 R$ 110,00
Pacotes de 100 R$ 190,00
Pacotes de 200 R$ 340,00
Pacotes de 500 R$ 720,00
Pacotes de 1000 R$ 1200,00
*Para envio pelo correio, mínimo de 5.

Tamanho de parede
Avulsa* R$ 18,00
Pacotes de 5 R$ 81,0
Pacotes de 10 R$ 150,00
Pacotes de 20 R$ 270,00
*Na sede da SBQ, R$ 15,00.

camisetas da SBQ
Vista a ‘camisa’ da química com as camisetas da SBQ. São sete modelos exclusivos!

Cores: branca (algodão), e cinza (algodão + sintético), em tamanhos P, M, G e GG. Camisetas da Tabela Periódica e “Sou Pura Química”
também em tamanhos 12 e 10. Camisa polo de algodão, com bolso, cores azul piscina ou branco, em tamanhos P, M, G e GG.

Logomarca da SBQ

pasta da SBQ
Uma utilíssima pasta com alça em lona
emborrachada cinza
R$ 10,00 - só na sede da SBQ.

Mouse pad com a tabela periódica!
Preço por unidade*, pelo correio:
R$ 5,00.
Especial: na compra de dez
camisetas, ganhe um mouse pad
*grande quantidade, consulte preço

Sou Pura
Química

Estampa com os
dizeres “Sou Pura

Química” em
vermelho sobre

cinza.

Tabela
Periódica

Estampa colorida
mostrando a

tabela periódica -
números atômicos

e símbolos.

Preços por unidade*: na SBQ R$ 14,00; pelo correio R$ 18,00.
*grandes quantidades, consulte preços

Adquira os produtos da SBQ
Na sede da SBQ: Av Prof. Lineu Prestes, 748, Insituto de Química da USP (bloco 3 - superior),

  Cidade Universitária - São Paulo (SP)

Pelo Correio: Sociedade Brasileira de Química, C.P. 26037, 05599-970 São Paulo - SP

Informações: Fone (11) 3032-2299, Fax: (11) 3814-3602, E-mail: sbqsp@iq.usp.brPr
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Logomarca
grande,

centralizada.
Estampa em prata

e azul sobre
branco.

Logomarca
grande,

centralizada.
Estampa em azul

sobre cinza.

Logomarca
pequena, à

esquerda. Estampa
em azul sobre

cinza.

Logomarca
pequena, à

esquerda. Estampa
em prata e azul
sobre branco.


