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PROGRAMA MULTIMÍDIA PARA BIOLOGIA No. 3
O novo programa MULTIMÍDIA PARA BIOLOGIA tem como objetivo dar uma sinopse de todas as linhas de estudos de
biologia importantes no aprendizado escolar desde o primeiro grau até o nível universitário.
A projeção da figura colorida juntamente com a lâmina preparada em microscópio facilita a interpretação de importantes
estruturas do objeto em estudo pelo aluno . As transparências mostram imediatamente, na tela, os detalhes da espécie
requerida para demonstração na mais adequada magnificação . Consequentemente, o aluno encontra facilmente as
partes relevantes das preparações microscópicas.

1. LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROSCÓPIO

Microscópio, instrumento essencial para estudos biológicos em escolas, colégios e universidades. Associado a uma
lâmina bem preparada, transforma a demonstração, permitindo ao equipamento uma melhor resolução em todas as
magnitudes, ressaltando todos os detalhes a serem explorados, tornando a lâmina uma fonte precisa e inesgotável de
conhecimento.
As lâminas preparadas LIEDER tem como diferencial um rigoroso controle científico, resultado de uma longa experiência,
avançada tecnologia e o fato de serem elaboradas em laboratórios próprios.
Os pré-requesitos para uma lâmina de qualidade são: bom material, sua preservação, acondicionamento e manter
suas estruturas o mais próximo da forma viva possível. Secções microscópicas são extraídas destes materiais por
equipes altamente qualificadas, resultando em uma espessura fina e lâminas das quais pesquisadores e estudantes
obterão a máxima resolução dos componentes estruturais.
As técnicas especiais e exclusivas usadas na coloração para cada um dos casos, asseguram uma melhor diferenciação,
combinada com clareza, definição e maior duração de sua coloração.
As lâminas LIEDER são elaboradas com os melhores vidros, esmerado acabamento, padronizadas em 26 x 76 mm
(1" x 3") e entregues ao consumidor final em embalagens resistentes de tamanhos e preços diferenciados. Para
maiores detalhes e esclarecimentos, consulte-nos.
A obtenção e processamento do material original para certas séries apresentam situações especiais, limitando a
produção e requerendo um maior prazo de entrega. Estes casos encontram-se identificados com um asterisco (*).
Todas as lâminas podem ser adquiridas tanto em conjuntos completos por categorias ou séries. Nós reservamos a
direita de executar modificações aos conjuntos e compilações sem prévio aviso.
Lâminas e séries especiais poderão ser desenvolvidas mediante solicitação prévia. Faça uma consulta.
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ÍNDICE: CONJUNTO DE LÂMINAS PARA MICROSCÓPIO
A
A1
A2
A3
A4
A5

HISTOLOGIA E CIÊNCIA HUMANA,115 LÂMINAS
Tecidos e Pele
Sistemas circulatório, respiratório e endócrino
Sistema digestivo
Sistemas urinário e genital
Sistema nervoso e órgãos dos sentidos

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

ZOOLOGIA, 102 LÂMINAS
Protozoários
Poríferos e celenterados
Vermes
Crustáceos e aracnídeos
Insetos e antropodes
Moluscos e equinodermes
Batráquios, peixes, anfíbios, répteis e aves

C
C1
C2
C3
C4

BOTÂNICA, CRIPTÓGAMOS, 69 LÂMINAS
Algas
Fungos e líquens
Musgos
Samambaias e plantas afins

D
D1
D2
D3
D4
D5

BOTÂNICA, FANERÓGAMOS, 80 LÂMINAS
Células e tecidos
Raízes
Caules
Folhas
Flores e frutos

E
E1
E2

CITOLOGIA E GENÉTICA, 40 LÂMINAS
Células animais e genética
Células vegetais e genética

F
F1
F2
F3

EMBRIOLOGIA, 32 LÂMINAS
Embriologia do ouriço do mar
Embriologia do sapo
Embriologia da galinha

G
G1
G2
G3

BACTÉRIAS, PARASITAS E PATOLOGIA, 125 LÂMINAS
Bactérias úteis e nocivas
Parasitas humanos e animais
Doenças humanas (patologia)

H
H1
H2
H3
H4

CIÊNCIA AMBIENTAL, 72 LÂMINAS
Madeira
Poluição das águas
Vida no solo
Poluição do ar e alérgenos
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SÉRIE A - HISTOLOGIA E CIÊNCIA HUMANA
A1
Ho111c
Ho1143e
Ho116e
Ho1163e
Ho121e
Ho1282e
Ho1292e
Ho130e
Ho131e
Ho1322f
Ho135e
Ho1365e
Ho138e
Ho151e
Ho152e
Ho154e
Ho156e
Ho632e
Ho635d
Ho636d
A2
Ho172e
Ho174e
Ho175e
Ho1762e
Ho180c
Ma197c
Ma211e
Ho214f
Ho216e
Ho231e
Ho234e
Ho233e
Ho237f
Ho238f
Ho252e
Ho253f
Ho255f
Ma255e
Ho257f
Ho254f
A3
Ho3102e
Ho311e

Tecidos e pele
20 Lâminas preparadas
Epitélio escamoso, células isoladas da boca humana, esfregaço
Epitélio colunar, seção transversal da vesícula biliar humana
Epitélio colunar ciliado simples, em seção transversal do
oviduto
Epitélio colunar ciliado pseudo-estratificado, traquéia, seção transversal
Tecido conectivo areolar, unidade integral
Tecido adiposo humano, seção corada para gordura
Tecido fibroso branco, tendão humano, seção longitudinal
Cartilagem hialina humana, seção transversal
Cartilagem elástica amarela, humana, seção corada para
mostrar fibras elásticas
Cartilagem fibrosa branca, seção de disco intervertebral
humano
Osso compacto humano, seção transversal
Osso esponjoso (gelósia) humano, seção transversal
Desenvolvimento ósseo (intracartilaginoso) seção longitudinal de dedo fetal
Músculo estriado (esquelético) humano, seção longitudinal
Músculo estriado (esquelético) humano, seção transversal
Músculo liso (involuntário) humano, s. l. e t.
Músculo cardíaco humano, seções longitudinal e transversal
Pele da ponta do dedo humano, seção longitudinal vertical
Couro cabeludo, seção longitudinal vertical mostrando seção longitudinal de folículos capilares humanos
Couro cabeludo, seção longitudinal horizontal mostrando
seção transversal de folículos capilares humanos
Sistemas circulatório, respiratório e endócrino
20 Lâminas preparadas
Artéria humana, seção transversal corada para mostrar fibras elásticas
Veia humana, seção transversal corada para mostrar fibras
elásticas
Artéria e veia humanas de tamanho menor, seção transversal com coloração de rotina
Aorta humana, seção transversal corada para mostrar fibras elásticas
Esfregaço de sangue humano, coloração pelo método de
Giemsa
Esfregaço de sangue de rã, eritrócitos com núcleos
Região nasal de pequeno mamífero (camundongo ou rato),
seçào transversal mostrando o epitélio repiratório e olfativo, osso etc.
Traquéia humana, seção transversal
Pulmão humano, seção com coloração de rotina
Nó linfático humano, seção transversal
Baço humano, seção transversal
Amígdala (tonsila palatina) humana, seção transversal
Medula óssea vermelha humana, esfregaço com coloração Giemsa
Timo de criança, seção transversal
Glândula tiróide humana, seção transversal
Glândula adrenal (gl. supra-renal) humana, seção transversal
Glândula pituitária (hipófise) humana, seção transversal
Glândula pituitária (hipófise), seção longitudinal sagital do
órgão completo de vaca ou porco mostrando a adeno e
neuro-hipófise
Corpo pineal (epífise) humano, seção transversal
Ilhotas de Langerhans no pâncreas humano, seção
Sistema digestivo
20 Lâminas preparadas
Lábio, feto humano, seção transversal
Dente humano, seção transversal da coroa

Ho316f
Ho322e
Ma321c
Ho331e
Ho334e
Ho3373r
Ho338e
Ho341e
Ho345e
Ho347e
Ho351e
Ho352e
Ho353e
Ho354e
Ho357e
Ho360f
Ma357d
Ho362e
A4
Ho411e
Ma413e
Ma417t
Ho421e
Ho422e
Ho4225e
Ho429f
Ho434f
Ma431d
Ho435e
Ho4368e
Ma439d
Ma445f
Ma447d
Ho440e
Ho4404e
Ho450e
Ho645e
Ho461f
Ma4613d
Ho463e
Ho464e
Ho466e
Ho4678e
Ho469g
A5
Ho511e
Ho512g
Ho514e
Ho515g
Ma521e
Ma525d
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Desenvolvimento de dente em feto humano, estágio médio, seção longitudinal
Língua humana, seção transversal
Língua de camundongo, seção longitudinal sagital inteira
Esôfago humano, seção transversal
Estômago humano, região fûndica, seção transversal
Duodeno humano, seção transversal das glândulas da mucosa coradas pelo método PAS-HE
Jejuno humano, seção transversal
Apêndice vermiforme humano, seção transversal
Cólon humano, seçào transversal
Reto humano, seção transversal
Glândula parótida humana, seção transversal
Glândula submaxilar (gl. submandibular) humana, seção
transversal
Glândula sublingual humana, seção transversal
Pâncreas humano, seção transversal
Fígado humano, seção transversal, coloração de rotina
Fígado humano, seção, coloração de glicogênio
Fígado de porco, seção transversal mostrando tecido conectivo bem desenvolvido
Vesícula biliar humana, seção transversal
Sistemas urinários e genital
25 Lâminas preparadas
Rim humano, seção transversal
Rim de camundongo, seção longitudinal sagital do órgão
completo com córtex, medula e pélvis
Rim, seção injetada mostrando os vasos sangüíneos
Uréter humano, seção transversal
Bexiga urinária humana, seção transversal
Uretra humana, seção transversal
Ovário humano maduro (fase ativa), seção transversal
Ovário humano com corpo lúteo, seção transversal
Ovário de gata, seção transversal para estudo geral mostrando folículo ovariano primário, secundário e folículo de
Graaf
Oviduto (trompa de Falopio), seção transversal na região
da ampola
Útero humano, seção transversal para mostrar estrutura
geral
Útero de rato com embrião in situ, seção transversal
Embrião de camundongo, seção longitudinal sagital do espécime inteiro
Embrião de camundongo, seção transversal da região torácica
Placenta humana, seção transversal
Cordão umbilical humano, seção transversal
Vagina humana, seção transversal
Glândula mamária humana ativa, seção transversal
Testículo de adulto humano, estágio maduro, seção transversal
Testículo de rato, seção transversal, corada para mostrar
todos os estágios da espermatogênese
Epidídimo humano, seção transversal
Esfregaço de esperma humano
Cordão espermático (canal deferente) humano, seção transversal
Próstata de homem jovem, seção transversal
Pênis do feto humano, seção transversal
Sistema nervoso e órgãos dos sentidos
30 Lâminas preparadas
Córtex cerebral humano, seção transversal, coloração de
rotina
Córtex cerebral humano, seção transversal, prateada (Golgi ou Palmgren)
Cerebelo humano, seção transversal, coloração de rotina
Cerebelo humano, seção transversal, prateada (Golgi ou
Palmgren)
Cérebro de camundongo, s. longitudinal horizontal do órgão completo
Medula oblonga de coelho. seção transversal
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Ho530e
Ho5315f
Ma5294e
Ho542f
Ho544e
Ho545e
Ma547e
Ho549e
Ma551e
Ma552h
Ma601e
Ma602e
Ma603g
Ho605f
Ma6035f
Ho607e
Ma6402c
Ma609e
Ma612d
Ma614e
Ma617e
Ho5573f
Ma555e
Ma554e
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Cordão espinhal humano, s. transversal para mostrar estrutura geral
Cordão espinhal humano, seção transversal cervical,
Klüver-Barrera
Cordão espinhal de vaca, seção transversal corada para
mostrar corpos de Nissi
Gânglio simpático humano, seção transversal, coloração de
rotina
Nervo periférico humano, seção transversal
Nervo periférico humano, seção longitudinal
Nervo periférico, item retalhado de material fixado com ácido ósmico mostrando os nódulos de Ranvier e bainhas
medulares
Nervo óptico humano, seção transversal
Células de nervo motor, preparação de esfregaço de cordão espinhal de boi mostrando células do nervo e seus
anexos
Terminações de nervo motor, músculo corado com cloreto
de ouro mostrando as placas motoras
Olho de gato, parte posterior com retina, seção longitudinal
sagital
Olho de gato, parte anterior com íris, corpo ciliar, córnea, s.
l. sagital
Olho de rato ou porquinho-da-índia, seção longitudinal sagital do órgão inteiro para estudo geral
Retina de olho humano, seção transversal
Retina de gato, seção com entrada do nervo óptico
Córnea de olho humano, seção transversal
Pálpebra de gato, s. transversal, mostrando a glândula
meibomiana
Cóclea (ouvido interno) de porquinho-da-índia, seção longitudinal mostrando o órgão de Corti
Região olfativa do nariz do coelho, seção transversal
Botões gustativos, s. t. de papila foliada na língua de coelho
mostrando botões gustativos em abundância, cuidadosamente corados
Pelos táteis com seios de sangue, seção longitudinal ou
transversal
Corpúsculos táteis na pele humana, s. transversal, coloração de rotina
Corpúsculos de Grandry em seção transversal do bico do
pato
Corpúsculos de Pacini no mesentério ou pâncreas de coelho

B2
Po111d
Po121d
Po128c
Po140c
Co111e
Co113d
Co211d
Co212e
Co2193e
Co218e
B3
Py112c
Py213f
Py214c
Py322f
Py313d
Py3282t
Py336f
Ne1305e
Ne135f
Ne163d
An119d
An124d

SÉRIE B - ZOOLOGIA
An131c
B1
Pr112e
Pr121d
Pr122d
Pr211c
Pr2121c
Pr230f
Pr311f
Pr335d
Pr411d
Pr422e

Protozoários
10 Lâminas preparadas
Amoeba proteus mostrando núcleo, endoplasma, ectoplasma, vacúolos digestivos, pseudópodes, unidade integral
Radiolaria, espécie mista mostrando diferentes formas
Foraminifera, espécie mista mostrando diferentes formas
Euglena viridis, um flagelado verde comum com mancha
ocelar e flagelo, unidade integral
Ceratium, dinoflagellata, lâmina mostrando diferentes formas marinhas, unidade integral
Trypanosoma gambiense, um flagelado do sangue, causador da doença do sono na África Central, esfregaço de sangue
Plasmodium falciparum, malária terçã maligna no homem,
esfregaço de sangue com típicos estágios em anel
Eimeria stiedae, que causa coccidiose em coelhos, seção
do fígado mostrando esquizogonia e todos os estágios de
desenvolvimento
Paramaecium, macro e micronúcleos corados. A lâmina
típica para estudo geral deste ciliado comum
Vorticella, um ciliado comum com pedículo, unidade integral

An138c
An144e
B4
Cr111c
Cr113c
Cr114c
Cr119d
Cr132c
Cr138d
Cr139e
Ar111e
Ar112b
Ar113d
Ar127e
Ar132d
Ar146g

Poríferos e celenterados
10 Lâminas preparadas
Sycon, uma pequena esponja marinha do tipo sicon, s. t. do
corpo
Spongilla, esponja de água doce, seção transversal mostrando coanócitos, canais aferentes e eferentes
Euspongia, uma esponja comercial, o esqueleto macerado
mostra fibras córneas, unidade integral
Espículas de esponjas, lâmina de espécies mistas, unidade integral
HIdra, espécime ampliado cuidadosamente corado para
estudo geral, unidade integral mostrando todos os detalhes
Hidra, seção transversal do corpo em diferentes níveis,
mostrando o ectoderma com nematocistos suportando a
lamela e endoderma
Obelia hydroid, colônia de pólipos com hidrantes e gonoteca, unidade integral para estudo geral
Obelia medusa, pequena gelatinosa, unidade int. para estudo geral
Actinia (Metridium), anêmona marinha, seções longitudinal
e transversal de um espécime jovem inteiro
Aurelia, ephyra, unidade integral
Vermes
15 Lâminas preparadas
Planária, seção transversal do corpo para estudo geral
Fasciola hepática (Distomum hepaticum), trematódio do fígado de gado, espécime selecionado especialmente corado
Fasciola hepática, seção transversal do corpo
Taenia, tênia, proglóides maduras, unidade integral
Taenia, tênia, seção transversal das proglótides em diferentes estágios, para estudo geral
Moniezia expansa, tênia, escólex com proglótide imatura,
unid. integ.
Echinococcus granulosus, escólex a partir do cisto, unid.
integral
Ascaris lubricoides, seção transversal macho e fêmea adultos na região das gônadas
Enterobius vermicularis (oxyuris), pequeno verme nematodo, unidade integral adulto
Trichinella spiralis, seção de músculo infectado com a larva
encapsulada
Nereis, seção transversal da cabeça para estudo geral
Hirudo medicinalis, sanguessuga medicinal, seção transversal do corpo para demonstração geral das estruturas de
uma sanguessuga
Lumbricus terrestris, minhoca, seçào transversal do corpo
atrás do clitelo. Lâmina padrão para estudo da estrutura
geral mostrando intestino, nefrídios, tiflossole, etc, triplamente corado
Lumbricus, região de vesículas seminais, s. t.
Lumbricus, extremidade anterior incluindo boca, esôfago,
corações, gônadas, moela, etc., seção longitudinal sagital
Crustáceos e aracnídeos
15 Lâminas preparadas
Daphnia, pulga d’água, unidade integral
Cyclops , copêpodo de água doce, unidade integral
Cyclops, larva no estágio naupilus, unidade integral
Artemia salina, camarão de água salgada, vários estágios
de desenvolvimento em cada lâmina, unidade integral
Astacus, brãnquias, seção transversal
Astacus, seção transversal de ovário c/ ovos em desenvolvimento
Astacus, seção transversal de testículo com espermatogênese
Aranha, espécime jovem integral
Aranha, perna com pente, unidade integral
Aranha, fiandeira, unidade integral
Aranha, s.longitudinal sagital do abdômen mostrando pulmão foliáceo
Escorpião, seção longitudinal sagital de espécime jovem
Ixodes sp, carrapato, espécime integral adulto
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Ar145d
Ar1515e
B5
In111d
In122d
In118f
In213b
In214b
In217b
In216b
In231c
In232b
In241b
In242c
In248d
In2434c
In251e
In244d
In237d
In321f
In322f
In316g
In317g
In311d
In3341e
In325f
In330f
In339c
B6
Mo111e
Mo119d
Mo191d
Mo125f
Mo132d
Mo151d
Mo168d
Ec113d
Ec114e
Ec118d
Ec213e
Ec212d

Dermanyssus gallinae, carrapato de galinha, unidade integral
Varroa, ácaro parasita de abelhas, unidade integral

B7

Insetos e artropodes
25 Lâminas preparadas
Musca domestica, mosca doméstica, partes da cabeça e
boca com tubo de sucção, unidade integral
Apis mellífica, abelha, partes da boca de uma operária, unid.
integral
Periplaneta ou Blatta, barata, partes da boca de uma herbívora, dissecada em espécime inteiro
Pieris, borboleta, antena em clava, unidade integral
Bombyx mori, bicho-da-seda, antena plumosa, unidade integral
Musca domestica, mosca doméstica, perna com coxins,
unid. integral
Apis mellifica, abelha, perna posterior com cesta de pólen
Apis mellífica, abelha, asas anterior e posteriora
Pieris brassicae, borboleta, porção da asa mostrando arranjo de escamas, unidade integral
Traquéia de inseto, unidade integral mostrando os anéis da
traquéia
Espiráculo de inseto (estigma), unidade integral
Brânquias traqueais, unid. int. de Cloeon sp, ninfa de mosca de maio
Córnea isolada do olho de abelha, unidade integral mostrando facetas
Olho composto, seção transversal da cabeça de operária
(Apis mellifica) mostrando a estrutura típica dos olhos e
cérebro do inseto
Ferrão e saco de veneno de abelha, unidade integral
Glândulas de tecer seda e outros órgãos, seção transversal de lagarta de Bombyx mori, bicho-da-seda
Culex pipiens, mosquito comum, macho adulto, unidade
integral
Culex pipiens, fêmea adulta, unidade integral
Anopheles, mosquito da malária, macho adulto, unidade
integral
Anopheles, mosquito da malária, fêmea adulta, unidade
integral
Drosophila, mosca de frutas, adulto macho ou fêmea, u.i.
Ctenocephalus canis, pulga canina, espécime macho ou
fêmea, unidade integral
Pedicutus humanus, piolho, adulto macho ou fêmea, unid.
integral
Cimex lectularius, percevejo-da-cama, adulto, u.i.
Aphidae sp, piolho de plantas, unidade integral, vários por
lâmina

Ac103d

Moluscos e Equinodermes
12 Lâminas preparadas
Chiton, um molusco primitivo, seção transversal do corpo
Mya arenaria, seção transversal e seção longitudinal de
brânquias mostrando o epitélio ciliado bem desenvolvido
Anodonta, molusco bivalve, espécime pequeno, completo,
s.transv.
Alloteuthis, lula, espécime jovem inteiro corado
Octopus, polvo, seção através do tubo de sucção
Caramujo, s.transv. típica de pequeno espécime para estudo geral
Helix pomatia, caramujo romano, glândula hermafrodita
(ovoteste) com ovos e espermatozóides seção transversal
Asterias, seção transversal de braço, glândula digestiva e
pés cilíndricos são mostrados para estudo geral
Asterias, seção longitudinal horizontal do espécime jovem
inteiro
Echinus, ouriço do mar, s.long. sagital de espécime jovem
inteiro
Embriologia do ouriço do mar, lâmina de vários estágios,
unidades integrais
Embriologia do ouriço do mar, plúteo, unidade integral

Ag171c

Ac101f

Pi1095f
Pi135d
Pi162c
Pi175f
Am111e
Am214c
Am212c
Am229d
Am227d
Am234c
Re213c
Av111c
Av1345d

PROGRAMA
MULTIMEDIA 3

145

Batráquios, peixes, anfíbios, répteis e aves
15 Lâminas preparadas
Branchiostoma lanceolatum (anfioxo), unidade integral para
estudo da estrutura geral, cuidadosamente corado
Branchiostoma, seção transversal típica para estudo geral
mostra as brânquias, fígado e gônadas. Lâmina padrão
Scyllium, tubarão, região da cabeça e brânquias, seção
transversal
Peixe de água doce, região abdominal mostrando rím, fígado e intestino, seção transversal
Cyprinus, carpa, esfregaço de sangue
Lâmina composta mostrando escamas de peixes tipo ciclóides, ctenóides e placóides, unidades integrais
Larva de salamandra, cabeça e olhos, seção transversal
Rana, rã, esfregaço de sangue
Rana, rã, seçào transversal de pulmão, pulmão simples com
repartições e grande cavidade central
Rana, rã, testículo mostrando espermatogênese, seção
transversal
Rana, rã, ovário com ovos em desenvolvimento, seçào transversal
Rana, pele com glândulas, seção longitudinal vertical
Lacerta, lagarto, seção transversal de pulmão
Gallus domesticus, galinha, esfregaço de sangue
Lâmina composta de penas de pássaros: pena da asa, pena
da parte inferior e plumagem no mesmo slide, unidade integrais

SÉRIE C - BOTÂNICA, CRIPTÓGAMOS
C1
Ag111c
Ag113c
Ag116c
Ag1201d
Ag123c
Ag151c
Ag152e
Ag165e

Ag191c
Ag182c
Ag192d
Ag184c
Ag174d
Ag181c
Ag185d
Ag186d
Ag175e
Ag211e
Ag221d

Algas
25 Lâminas preparadas
Oscillatoria, alga filamentosa verde azulada, u.i.
Nostoc, unidade integral mostrando filamentos e heterocistos
Gloeocapsa, pequenas colônias com bainhas, unidades
integrais
Algas verdes-azuladas mistas, muitas espécies diferentes
em uma lâmina para comparação, unidades inteiras
Diatomácea, alga marinha recente, carapaças vazias de
espécies mistas
Spirogyra, alga comum com cloroplastos espirais, unidade
integral filamentos vegetativos, cuidadosamente corados.
Lâmina padrão para estudos gerais
Spirogyra, em conjugação escalariforme e após o estágio
de conjungação, unidade integral
Colônias de unicelulares mistas de várias formas, lâmina
ampliada, unidade integral
Chlamydomonas, pequenas algas biflageladas, unidades
integrais
Chlorella, pequenas algas verdes unicelulares, unidades
integrais
Cladophora, filamentos que se ramificam, com células multinucleadas, unidades integrais
Enteromorpha, erva marinha, fronde estreita inflada, unidade integr.
Oedogonium, uma alga verde filamentosa comum sem ramificações, unidade integral de filamentos vegetativos
Eudorina, colônias esféricas de trinta e duas células, unid.
integral
Ulothrix, filamentos simples de cloroplastos em forma de
cinta, u.int.
Ulva, alface do mar, uma alga marinha verde, unid. integral
do talo
Vaucheria sessilis, mostrando os estágios sexuais, unidade integral
Volvox, colônias esféricas com colônias-filhas e estágios
sexuais, unidades integrais
Chara, alga verde de água doce da classe Charophyceae,
talo com órgãos reprodutivos, unidade integral
Fucus vesiculosus, erva marinha, conceptáculo masculino
com anterídios, seção transversal
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Ag222d
Ag228c
Ag241d
Ag242d
Ag243d
C2
Fu111d
Fu127d
Fu121c
Fu123d
Fu132e
Fu122d
Fu163c
Fu150e
Fu158c
Fu161c
Fu164b
Fu155c
Fu152c
Fu227c
Fu228c
Fu217e
Fu218d
Fu226c
Fu211d
Li103d
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Fucus vesiculosus, conceptáculo feminino com oogônio,
s.transvers.
Laminaria saccharina, talo com esporângeos, seção transversal
Polysiphonia (ou Rhodomela), alga vermelha marinha,
planta macho com anterídios, unidade integral
Polysiphonia (ou Rhodomela), planta fêmea com cistocarpos, u.int.
Polysiphonia (ou Rhodomela), tetrásporos, unidade integral
Fungos e Líquens
20 Lâminas preparadas
Stemonitis, mofo de lodo, capílicio inteiro com esporos,
unidade int.
Albugo candida (Cystopus candidus), ferrugem branca de
crucíferas, seção transversal do tecido de Capsella
mostrando conídios
Plasmodiophora brassicae, doença caracterizada por raiz
dilatada, células hospedeiras com esporos, seção transversal
Plasmopara viticola, míldio da videira, folha com conídios,
s.transv.
Rhizopus, mofo de pão, esporângios e zigospórios na
mesma lâmina, unidade integral
Synchytrium endobioticum, crosta preta da batata, seção
transversal de tecido infectado
Aspergillus, mofo marrom, conidióforos e conídios, unidade
integral
Claviceps purpurea, estroma com perifécios e ascos,
s.longitudinal
Morchella edulis, cogumelo, corpo frutificando com ascos e
esporos, seção transversal
Penicillium, mofo azul, micélio e conidióforos, unidade integral
Saccharomyces cerevisiae, levedura, com células em
estágios iniciais, unidade integral
Sclerotinia fructigena (Monilla albicans), putrefação de
ameixa, seção através dos conídios tipo levedura na
superfície do tecido hospedeiro
Tuber rufum, trufa, corpo frutificando com himênio e ascos,
s.trans.
Boletus edulis, fungo de poro, seção horizontal do píleo
mostrando corte transversal dos poros
Coprinus, píleo de tinta, seção transversal do píleo
mostrando basídios e esporos típicos
Puccinia graminis, ferrugem do trigo, seção de uredíneos e
teliósporos na mesma lâmina
Puccinia graminis, seção de ecídios e picnídios em folha
de bérberis
Psalliota campestris (Agaricus), cogumelo, fungo de
cogumelo, seção transversal do píleo
Usitilago zeae, sujeira do milho, s.transv. de pústula com
esporos
Physcia, seção através do talo e apotécio de um líquen típico
mostrando os fungos e as algas engastadas, duplamente
corado

Br122d
Br123d
C4
Pt101d
Pt102e
Pt111c
Pt112e
Pt1245d
Pt122d
Pt132c
Pt133d
Pt135b
Pt1893d
Pt154f
Pt108c

Br112d
Br114d
Br115d
Br116d
Br129d
Br132d
Br125e
Br126e
Br127d

Musgos
12 Lâminas preparadas
Marchantia, hepática, cúpula com broto, seção longitudinal
Marchantia, hepática, seção longitudinal de ramificação
arquegonial mostrando o arquegônio
Marchantia, hepática, seção longitudinal de ramificação
anteridial mostrando anterídios
Marchantia, hepática, esporófito jovem com esporos em
desenvolvimento, seção longitudinal
Minium, musgo, seção transversal de pecíolo com estelo
central primitivo e tecido periférico
Minium, musgo, espécime inteiro de folha corada para mostrar grandes cloroplastos
Minium, musgo, seção longitudinal dos anterídios
Minium, musgo, seção longitudinal dos arquegônios
Minium, musgo, protonema, unidade integral

Samambaias e afins
12 Lâminas preparadas
Psilotum, s.trans. do caule mostrando protosteio em exarca
e folíolos
Psilotum, seção transversal do esporângio trilobular
Lycopodium, seção transversal do caule mostrando
actinostelo típico
Lycopodium, s.transvers. de esporófilo maduro mostrando
isosporos
Equisetum, cavalinha, rizoma, seção transversal
Equisetum, estróbilo maduro, seção longitudinal
Aspidium (Dryopteris), feto macho, rizoma, s.t.
Aspidium, folhas com soros mostrando indúsios, esporângios e esporos, seção mostrando s.l. de soros
Aspidium, esporângios isolados e esporos, u.i.
Polypodium, folha com soros e esportângios, unidade integral mostrando falta de indúsios
Prótalo de feto, selecionado para mostrar anterídios e
arquegônios, unidade integral
Osmundácea, feto real, rizoma com sifonostelo ectofióico,
seção transversal

SÉRIE D - BOTÂNICA, FANERÓGAMOS
D1
As111c
As114d

As117f
As148d
As131c
As132c
As133d
As135d
As137b
As138c
As122d
As1554d
As139b

C3

Polytrichum, seção transversal de folhas mostrando as
lamelas fotossintéticas no lado superior
Polytrichum, musgo, seção longitudinal de esporófito com
esporos

As143d
As144b
D2
As210d
Gy122c
As215c
As217c

Células e tecidos
15 Lâminas preparadas
Células epidérmicas da cepa Allium (cebola), montagem
plana mostrando as células típicas da planta com núcleos,
citoplasma e membrana celular
Mitose, seção longitudinal de pontas da raiz de Allium
mostrando todos os estágios da mitose da planta,
cuidadosamente corada com ferro-hematoxina após Heidenhain
Meiose, seção transversal de antera de Lilium mostrando
os diferentes estágios das divisões meióticas
Cloroplastos, unidade integral de folha de Elodea ou
Spinacea mostrando detalhes de grandes cloroplastos
Grãos de aleurona, seção de endosperma de Ricinus
Grãos de amido, seção de tubérculo de Solanum tuberosum (batata)
Gordura, seção transversal de endosperma de Corylus
(aveieira) para mostrar a gordura
Cristais de inulina, seção transversal de tubérculo de Dahlia
Cristais de oxalata de cálcio em un. integral da pele de Allium
seco
Raífides, seção transversal de folha de bálsamo
Ápice do caule e tecido meristemático do Asparagus, seção
longitud.
Traqueídes, vasos reticulados, anulares e espirais isolados
e un. int.
Células de cortiça, s.transv. da casca de Quercus suber
(carvalho)
Células pétreas, s.transversal do fruto do Pyrus communis
(pereira)
Células de parênquima, seção transvesal da mêdula de
Sambucus niger (sabugueiro)
Raízes
15 Lâminas preparadas
Ponta e pelos de raiz, seção transversal para mostrar a
origem epidérmica dos pelos da raiz
Pinus, pinheiro, seção transversal de raiz de árvore antiga
Zea mays, milho, seção transversal de raiz, uma típica raiz
poliarco de monocotiledônea
Convallaria, lírio-do-vale, seção transversal da raiz
mostrando claramente o endoderme, períciclo, floema e
xilema
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As259c
As216c
As241c
As254d
As247c
As248c
As250d
As251d
As255d
As256d
As355d
D3
Gy125c
As311c
As315c
As3813c
As353c
As343c
As344d
As345d
As368c
As3422e
As3772e
As3498e
As360c
As313c
As355d
D4
Gy127c
As411c
As420c
As421c
As412c
As453c

Dendrobium, orquídea, raiz aérea com velâmen, seção
transversal
Smilax, aspargo, seção transversal de raiz mostra
endoderme espessada
Ranunculus, botão-de-ouro, seção transvesal de uma típica
raiz de dicotiledônea p/ estudo geral mostrando todas as
estruturas muito claramante
Salix, salgueiro, seção longitudinal de raiz mostrando a
origem das raízes laterais
Medicago, alfafa, raiz mostrando o crescimento secundário
Taraxacum, dente-de-leão, seção transversal de raiz
principal com vasos lactíferos
Lupinus, seção transversal de nódulos de raiz com bactérias
fixando o nitrogênio (Rhizobium radicicola)
Alnus, amieiro, seção transversal de nódulos de raiz com
actinomicetes simbióticos (Streptomyces aini)
Fagus, faia, seção transversal de raiz com micorrizo
ectotrófico
Neottia nidus avis, orquídea, raiz com micorrizo endotrófico,
seção longitudinal
Cuscuta, cipó-chumbo, seção transversal através do caule
do hospedeiro mostrando o haustório do parasita

As4785c
As4155c

Caules
15 Lâminas preparadas
Pinus, caule antigo com anéis anuais, dutos de resina, seção
transv.
Zea mays, seção transversal de caule de monocotiledônea
típica com feixes esparsos, lâmina padrão para estudo geral
Triticum, trigo, seção transversal através do caule de uma
gramínea com cavidade de medula e arranjo dos feixes
vasculares, em forma de anéis
Saccharum, cana-de-açúcar, seção transversal do caule
Nymphaea, lírio d’água, caule aquático com idioblastos,
seção trans.
Hellanthus, girassol, seção transversal de caule herbáceo
de dicotiledônea típica mostrando os feixes vasculares abertos e todas as estruturas muito claramente
Cucurbita, abóbora, seção longitudinal do caule com tubos
em peneira e feixes vasculares
Cucurbita, seção transversal do caule mostrando grandes
tubos em peneira e feixes vasculares
Coleus, s.t. de um caule robusto mostrando o colênquima
claramente
Aristolochia, duas seção transversal em um slide, caule de
um anoe e caule mais antigo
Fagus, três seções da madeira: corte transversal, radial e
tangencial
Tilia, seção transversal de caule de um ano, dois anos e
três anos na mesma lâmina para comparação
Sambucus, sabugueiro, caule com lenticelas, seção transversal
Elodea, erva d’água, s.t. de caule aquático mostrando feixe
primitivo
Cuscuta, cipó-chumbo, seção transversal do caule de
hospedeiro mostrando o haustório do parasita

Gy131d

Folhas
15 Lâminas preparadas
Pinus, folhas (agulhas), seção transversal para estudo geral
de folhas de gminospermas
Tulipa, epiderme de folha com estômatos, unidade integral
mostrando grandes estômatos e células protetoras para
estudo geral
Elaeagnus, oliveira, pelos estrelados tipo escama, unidade
integral
Verbascum, verbasco, pelos de folha ramificados, unidade
integral
Zea mays, milho, s.transv. de folha de gramínea monocotiledônea
Syringa, lilás, s.tran. de uma folha típica de dicotiledônea
mesófítica mostrando todas as estruturas muito claramente,
para estudo geral

As467c
As456c
As4165d
As469c
As462d
As465d
As4524d
D5
Gy130b
Gy128d

As527d
As630c
As530e
As560d
As6132d
As619d
As501e
As590e
As601d
As606d
As613d
As604d
As605d
As627c
As640d
As579e
As580d
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Coffea arabica, café, seção transversal da folha
Elodea, seção transversal de folha mostrando a estrutura
simples de uma folha aquática
Nymphaea, lirio d’água, folha flutuante de uma planta
aquática com câmaras de ar, seção transversal
Nertum, oleandro, seção transversal de folha com estômatos
submersos, mostrando as estruturas típicas de uma folha
xerófita
Agava, folha xerófita com epiderme espessa, seção transversal
Dionaea, apanha-moscas, s.trans. de folha com glândulas
digestivas
Drosera, drósera, folha com pelos glandulares, unidade integral
Utricularia, utriculária, unidade integral de vesícula
Aescultus hippocastanum, seção transversal de botão
mostrando as lâminas do botão com as folhas embutidas
Flores e frutos
20 Lâminas preparadas
Pinus, grãos de pólen maduros, unidade integral
Pinus, cone macho com pólens, seção transversal (cone
estaminado)
Pinus, cone fêmea jovem (ovulado), s.long. inteira para
estudo geral
Lilium, seção transversal de antera para estudo geral
mostrando câmaras de pólen e grãos de pólen
Tipos de pólen, mostrando várias formas de muitas espécies
diferentes
Lilium, lírio, seção longitudinal através do pistilo e estigma
com pólen e tubos de pólen
Lílium, lírio, seção transversal de ovário mostrando arranjo
de óvulos e todas as estruturas para estudo geral
Solanum, batata, s. transversal de ovário com formação de
embriões
Capsella bursa pastoris, bolsa-de-pastor, seção longitudinal de óvulo com embriões in situ para estudo geral
Seção transversa de botões de flores dicotiledôneas na
mesma lâmina para comparação
Arum maculatum, pé-de-bezerro, seção longitudinal de flor
insetívora
Lycopersicum, tomate, seção transversal de botão de flor
mostrando diagrama floral e placentação axial
Papver, papoula, s.transv. de flor mostrando placentação
parietal
Solanum tuberosum, tomate, seção transversal de botão
de flor para mostrar diagrama floral
Taraxacum, dente-de-leão, seção longitudinal de flor
composta com flósculos tubulares e ósculos ligulados
Taraxacum, dente-de-leão, seção transversal de flor
composta
Cocos nucífera, coco, endosperma, seção transversal
Citrus, limão, seção transversal de fruto jovem
Triticum, grão (semente), seção longitudinal sagital
mostrando o embrião e endosperma
Zea mays, milho, grão (semente), seção longitudinal
mostrando embrião e endosperma

SÉRIE E - CITOLOGIA E GENÉTICA
E1
5001c
5002d
5003d
5004e

Células animais e genética
25 Lâminas preparadas
Epitélio escamoso, células isoladas de boca humana.
Núcleos e citoplasmas são mostrados
Músculo estriado, seção longitudinal mostrando os núcleos,
estrias, miofibrilas
Osso compacto e cartilagem hialina, seção transversal, duas
seções em uma lâmina para comparação
Fibras nervosas isoladas, fixas e coradas por ácido ósmico
para mostrar as bainhas de mielina e nódulos de Ranvier
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5005d
Ma1067f
5007d
5008d
76015e
5009e
5010f
5011f
5012e
Ma104h
Ma1041i
Ma1045f
Ma105f
Ma1055g
Ma1058e
Ma1061e
76021f
76022f
76023f
76024f
76025f
E2
5101c
As121e
5102d
5103e
5104f
76005f
As119g
As1488e
5105c
5106d
5107c
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Células animais simples no fígado de salamandra, seção
transversal mostrando a membrana celular, núcleo e
citoplasma
Fagocitose em células estreladas de Kupfer do fígado, seção
de fígado de mamífero injetado com azul tripano
Ovário de gato, seção transversal mostrando o folículo
primário, secundário e folículo de Graaf
Testículo de rã, seção transversal mostrando a espermatogênese. Espermatogônios, espermatócitos, espermátides
e espermatozóides maduros
Testículo de camarão de água doce, seção mostrando
meiose e espermatogênese
Larva de salamandra, seção transversal da pele e outros
órgãos selecionados para mostrar a divisão celular (mitose)
em vários estágios
Útero de Ascaris meglocephallia, seção transversal corada
com ferro-hematoxilina para mostrar detalhes da meiose
com cromossomos e fusos nucleares
Cromossomos gigantes na glândula salivar da larva de
Chironomus, mostrando grandes cromômeros. Corado para
mostrar DNA após Feulgen
Ovos de Psammechinus (ouriço do mar). Ovos não
fertilizados, ovos fertilizados, primeiros estágios de clivagem
Cromossomos humanos em esfregaço de cultura de
sangue, sexo masculino
Cromossomos humanos em esfregaço de cultura de
sangue, sexo feminino
Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana) em
esfregaço de epitélio escamoso feminino
Mitocôndria em seção fina de rim ou fígado, especialmente
preparada e corada
Aparelho de Golgi em seção de gânglio espinhal ou outro
órgão
Células pigmentadas da pele
Armazenamento de glicogênio nas células de fígado, seção
corada com carmim após Beast ou reação PAS
Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto, e.i.
Genética de Drosophila, “olho de Barr“ mutante, e.i.
Genética de Drosophila, “olho marrom“ mutante, e.i.
Genética de Drosophila, “asa vestigial“ mutante, e.i.
Genética de Drosophila, “olho branco“ mutante, e.i.

5108s

Células vegetais e genética
15 Lâminas preparadas
Epiderme de cepa Allium (cebola), unidade integral
mostrando células simples da planta com membrana, núcleo
e citoplasma
Ápice de caule e tecido meristemático de Elodea, seção
longitudinal mostrando a zona de crescimento e origem da
folha
Pontas de raiz de cepa Allium, seção longitudinal mostrando
a divisão celular (mitose) em todos os estágios, claramente
corada
Células-mãe de pólen de Lilium. Prófase da primeira divisão
de maturação (meiose) mostrando os cromossomos como
finos fios
Células-mãe de pólen de Lilium. Metáfase e anáfase da
primeira divisão de maturação (meiose) mostrando os fusos
nucleares e cromossomos contraídos
Células-mãe de pólen do Lilium. Segunda divisão,
intercinese, estágio de quatro células
Mitocôndria, fina seção longtudinal de ponta de raiz de
Allium especialmente fixada e corada para mostrar a
mitocôndria claramente
Plasmodesmas em seção transversal de semente de
palmeira (Phytelephas)
Madeira de Tilia macerada e unidade integral mostrando
as células, vasos e fibras da madeira
Fruto do Pyrus (pera), seção transversal mostrando as
células pétreas (células esclerenquimáticas)
Tubérculo de Solanum (batata), seção transversal
mostrando grãos de amido e cortiça

8307f

5109c
5111d
5112e

Cucurbita pepo (abóbora), seção longitudinal do caule
mostrando feixes vasculares com tubos em peneira, espiral
e vasos anulares, fibras de esclerênquima
Seção transversa de endosperma de Ricinus mostrando
grãos de aleurona
Ovário de Lilium (lírio), seção transversal mostrando o
arranjo dos óvulos e saco embrionário
Spirogyra, alga verde, mostrando estágios de conjugação
e formação de zigotos

SÉRIE F - EMBRIOLOGIA
F1
5201c
5202d
5203d
5204d
5205d
5206d
5207d
5208d
5209d
5210d
5211d
5212d
F2
8301f
8302f
8303f
8304f
8305f
8306f

8308f
8309e
8310e
F3
8201f
8202f
8203g
8204f
8205f
8206g
8207f
8208f
8209g
8210f

Embriologia do ouriço do mar
12 Lâminas preparadas
Ovos não fertilizados
Ovos fertilizados
Duas células
Quatro células
Oito células
Dezesseis células
Trinta e duas células
Mórula
Blástula
Blástula, início de gastrulação
Blástula, gastrulação progressiva
Larva plúteo
Embriologia do sapo
10 Lâminas preparadas
Mórula, seção longitudinal com macrômeros e micrômeros
Blástula, seção longitudinal mostrando blastocele
Gástrula, seção longitudinal sagital mostrando as camadas
germinativas, lábio dorsal, tampão vitelino
Neurula, seção transversal mostrando os primórdios da
notocorda, endoderme com a cavidade intestinal primária
Estágio precoce do botão caudal, s.trans. com tubo neural,
notocorda
Estágio precoce do botão caudal, seção longitudinal sagital
com primórdios do cérebro, intestino, segmentação do
mesoderme
Estágio de incubação, seção transversal através da região
da cabeça ou brânquias
Estágio de incubação, s.transv. através da região central do
corpo
Girino jovem, seção transversal através da cabeça
Girino jovem, seção transversal através do tórax ou
abdomen
Embriologia da galinha
10 Lâminas preparadas
24 horas, seção transversal com sulco neural, notocorda,
camadas germinativas
36 horas, seção transversal com tubo neural, diferenciação
do mesoderme
48 horas, seção longitudinal com diferenciação do
mesoderme e ectoderme
3 dias, seção transversal através do corpo mostrando saco
amniótico e membrana serosa, miótomo, primórdios do rim,
aorta, vasos extra-embrionários
3 dias, seção transversal da cabeça com primórdios de
cérebro, olhos e coração
3-4 dias, seção horizontal do espécime inteiro mostrando
os primórdios de vários órgãos, fendas branquiais
4-5 dias, seção transversal através da região da cabeça e
cérebro, arcos branquiais
4-5 dias, seção transversal através da região do coração
mostra o coração, pulmões, vértebras, cordão espinhal
8 dias, seção longitudinal sagital através do espécime inteiro
mostrando vários órgãos embrionários
Desenvolvimento das penas, seção através das asas em
diferentes estágios do desenvolvimento
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SÉRIE G - BACTÉRIAS, PARASITAS E
PATOLOGIA
G1
3001d
3002d
3003e
3004d
3005d
3006d
3007e
3008e
3009d
3010e
3011d
3012d
3013d
3014d
3015d
3016f
3017d
3018d
3019e
3020d
3021e
3021g
3022g
3023d
3024d
3025d
G2
3901f
3902f
3903f
3904f
3905f
3906f
3907g
3908f
3909f
3910f
3911e
3912d
3913d
3914f
3915c
3916d
3917h
3918h

Bactérias úteis e nocivas
25 Lâminas preparadas
Staphylococcus aureus, organismo que produz pus
Sarcina lutea, bastonetes cromogênicos
Streptococcus pyogenes, organismo que produz pus
Streptococcus lactis, organismo que azeda o leite, cadeias
curtas
Bacillus subtilis, bacilo do feno, esfregaço com bacilos e
esporos
Bacillus mycoides, organismo do solo
Bacillus anthracis, doença dos separadores de lã
Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose
Corynebacterium diphtheriae, causador da difteria
Bacterium erysipelatos, causador da erisipela
Rhizobium radicicola, bactéria fixadora de nitrogênio em
nódulos de raiz
Proteus vulgaris, putrefação
Escherichia coli, bactéria do cólon
Eberthela typhi, causadora da febre tifóide
Salmonella paratyphi, causadora da febre paratifóide
Vibrio comma, cólera asiática
Shigella dysenteriae, desinteria bacilar
Hemophilus influenzae, bacilo de Pfeiffer
Spirilum volutans, de águas pútridas
Rhodospirillum rubrum, espírilo cromogênico
Clostridium botulinum, botulismo, envenenamento de
alimentos
Treponema pallidum, syphilis spirochaetae
Spirochaeta duttoni (Borelia recurrentis) em esfregaço de
sangue
Bactérias da boca, esfregaço com bastonetes Gram
positivos e negativos
Bactérias do pão
Bactérias do queijo
Parasitas do homem e animais
50 Lâminas preparadas
Entamoeba histolytica, disenteria amebiana, esfregaço ou
seção
Leishmania donovani, causa calazar, esfregaço ou seção
Trypanosoma gambiense, doença do sono da África Central,
esfregaço de sangue
Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, esfregaço de
sangue
Plasmodium falciparum, malária humana, esfregaço de
sangue com estágios típicos em anel
Plasmodium berghel, malária de roedores, esfregaço de
sangue com formas vegetativas e estágios de esquizogonia
Plasmodium sp, melanemia de malária em baço humano,
seção mostrando os grânulos de pigmento no endotélio
Toxoplasma gondil, causador da toxoplasmose, esfregaço
ou seção de cisto
Babesia canis, esfregaço de sangue mostrando infecção
aguda
Sarcocystis sp, seção de músculo mostrando os parasitas
nos tubos de Miescher
Nosema apis, desinteria de abelhas, seção transversal de
intestino de abelha doente
Monocystis agilis, da vesícula seminal de minhoca
Eimeria stiedae, causacoocidiose no fígado de coelhos,
s.transvers. mostrando os parasitas em todos os estágios
Fasciola hepática, trematódio do fígado de gado, unidade
integral de adulto montado em lâmina e cuidadosamente
corado
Fasciola hepática, seção transversal típica de corpo em
diferentes regiões
Fasciola hepática, ovos, unidade integral
Fasciola hepática, miracídios, unidade integral
Schistosoma mansoni, bilharziose, adulto macho ou fêmea,
unid. int.

3919g
3920e
3921t
3922f
3923d
3924d
3925f
3926f
3927f
3928d
3929d
3930d
3931f
3932d
3933h
3934d
3935e
3936f
3937g
3938d
3939e
3940e
3941e
3942f
3943e
3944f
3945d
3946d
3947f
3948f
3949e
3950e
G3
9201e
9202e
9203e
9204e
9205e
9206e
9207e
9208e
9209e
9210e
9211e
9212e
9213e
9214e
9215g
9216e
9217e
9218e
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Schistosoma mansoni, seção do fígado de lesma infectada
mostrando rédias e cercárias
Schistosoma mansoni, ovos nas fezes
Taenia ou Moniezia, tênia, escólex, unidade integral
Taenia pisiformis, tênia anã, proglótides maduras,unidade
integral
Taenia saginata, tênia, proglótides em diferentes estágios
Taenia saginata, tênia, ovos nas fezes, unidade integral
Hymenolepis nana, proglótides, unidade integral
Echinococcus granulosus, tênia de cães, escóleces do cisto,
unidade integral mostrando ganchos
Echinococcus granulosus, seção de parede de cisto e
escóleces
Ascaris lumbricoides, lombriga, seção transversal de fêmea
adulta na região das gônadas
Ascaris lumbricoides, seção transversal de macho adulto
na região das gônadas
Ascaris lumbricoides, ovos nas fezes, unidade integral
Enterobius ver micularis (oxyuris), pequeno verme
nematodo, unidade integral de um espécime adulto
Trichinella spiralis, músculo com larva encapsulada, seção
longitudinal
Ancyostoma, verme do amarelão, adulto macho ou fêmea,
unidade integral
Trichuris trichiura, nematodo do homem, ovos nas fezes,
unidade integral
Strongyloides stercoralis, larvas, unidade integral
Htereakis spumosa, parasita intestinal de ratos, adulto
macho ou fêmea
Ixodes sp, carrapato, unidade integral de adulto portador
da febre recorrente e borreliose
Dermanyssus gallinae, carrapato de galinha, unidade integral
Acarapis woodi, varroa, ácaro parasita de abelhas, unidade
integral
Sarcoptes scaiei (Acarus siro), seção de pele doente com
parasitas
Stomoxys calcitrans, mosca de estábulo, unidade integral
de partes da boca que pica e suga
Anopheles, mosquito da malária, partes de cabeça e boca
de fêmea, unidade integral
Culex pipiens, mosquito comum, partes de cabeça e boca
de fêmea, unidade integral
Anopheles, mosquito da malária, larva, unidade integral
Culex pipiens, mosquito comum, larva, unidade integral
Culex pipiens, mosquito comum, pupa, unidade integral
Cimex lectularius, percevejo-da-cama, unidade integral
Pediculus humanus, piolho humano, unidade integral
Pediculus humanus, ovos de piolho presos ao cabelo,
unidade integral
Ctenocephalus canis, pulga canina, unidade integral de
adulto
Doenças humanas (patologia)
50 Lâminas preparadas
Degeneração de parênquima e gordura do fígado
Hemossiderose do fígado
Glicogenose do fígado
Cirrose pigmentar do fígado
Esofagite necrótica
Granuloma por corpo estranho com hemossiderina e células
gigantes
Tonsilite
Cirrose hepática
Adipose do coração
Calosidade cardíaca
Miocardite crônica aguda recidivante
Trombose venosa organizada de músculo
Infarto de baço
Leucemia mielóide crônica de baço
Melanemia malárica de baço
Antracose de pulmão
Calosidade cardíaca
Pneumonia de gripe
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9219e
9220e
9221e
9222e
9223e
9224e
9225e
9226e
9227e
9228e
9229e
9230e
9231g
9232f
9233f
9234e
9235e
9236f
9237e
9238f
9239e
9240e
9241e
9242e
9243e
9244e
9245e
9246e
9247e
9248e
9249e
9250e
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Pneumonia cruposa
Pneumonia crônica
Pneumonia necrótica (caseosa)
Tuberculose miliar do pulmão
Tuberculose crônica da cavidade pulmonar com bactérias
Hepatite com icterícia
Atrofia glomerular de rim
Degeneração amilóide do rim
Nefrite hemorrágica aguda
Glomerulonefrite crônica
Nefrite embólica séptica
Colite disentérica Shiga-Kruse
Sífilis congênita de fígado, spirochaetae prateada após
Levaditi
Sifilis congênita de fígado (fígado feuerstein), coloração de
rotina
Goma de testículo
Ateroma de cabeça
Estruma colóide
Testículo retido no abdomen mostrando hiperplasia das
células de Leydig
Hipertrofia de próstata
Sarcoma de célula gigante do maxilar
Condroma do osso púbico
Mioma de útero
Fibroadenoma do seio
Tumor fibroepitelial misto de glândula parótida
Melanossarcoma de pele
Sarcoma de células fusiformes
Carcinoma de colo de útero
Sarcoma de testículo
Cistadenoma papilífero de ovário
Carcinoma gelatinoso do reto
Linfossarcoma do mediastino
Carcinoma metastático de fígado

4542e
4543d
4544d
4545d
4546c
4547c
4548c
4549d
4550c
4551c
4552c
4553c
4554d
4555d
4556d
4557d
4558d
4559d
4560d
H3
4571d
4572d
4573d
4574d

SÉRIE H - CIÊNCIA AMBIENTAL

4575d

H1

4576d
4577c

4511c
4512c
4513c
4514c
4515c
4516c
4517c
4518d
4519d
4520d
4521c
4522d
4523d
4524d
4525d
4526c
4527c
4528d
4529d
4530d
H2
4541d

Madeira
20 Lâminas preparadas
Pinheiro (Pinus), folhas saudáveis, seção transversal
Pinheiro (Pinus), folhas danificadas por chuva ácida, s. transversal
Abeto (Abeis), folhas saudáveis, seção transversal
Abeto (Abeis), ponta do tronco danificada
Faia (Fagus), folhas saudáveis, seção transversal
Faia (Fagus), seção transversal de folhas com epiderme e
cloroplastos destruídos
Rhytisma acerinum, ponto de alcatrão do bordo, conseqüência do cultivo de um único produto
Queda de folhas precoce, causada pelo sal dos degelos
Líquen saudável, indicador de ar puro
Líquen prejudicado pela poluição do ar
Madeira saudável de faia, seção transversal
Madeira destruída por fungos
Poliporáceo, fungo que apodrece a madeira, seção transversal de corpo em frutificação
Nódulos de raiz de Alnus, com bactérias simbióticas
Besouro do abeto vermelho (Cryphalus picea), larva,
s.transversal
Madeira com anéis anuais normais, seção transversal
Madeira com anéis anuais anômalos, estreitos, causados
pela seca, seção transversal
Casca com galerias larvais do besouro do abeto vermelho,
s.transv.
Galha em forma de abacaxi no abeto vermelho causada
por piolhos, seção transversal
Galha no carvalho, causada por insetos, seção transversal
Poluição das águas
20 Lâminas preparadas
Bactérias intestinais (Escherichia coli), da água pútrida

4578d
4579d
4580d
4581c
4582c
4583c
4584d
4585d
4586c
4587c

Bactérias putrefativas (Spirillum), do lodo pobre em oxigênio
Bactérias putrefativas (Sphaerotilus), formando longas
cadeias com bainhas
Bactérias do lodo (Methanobacterium), causadoras do gás
de esgoto
Bactérias do enxofre (Thiocystis)
Wasserbluthe (Microcystis), alga verde-azulada que
“floresce“ em águas estagnadas
Anabaena, alga verde-azulada em águas eutróficas
Spyrogyra, alga verde filamentosa em águas ricas em
nutrientes
Spirulina, alga com formato de saca-rolhas que ocorre em
mares salobres
Chiamydomonas, alga verde unicelular em águas eutróficas
Ciadophora, alga verde com filamentos que se ramificam
em águas moderadamente poluídas
Diatomáceas, algas mistas de águas pouco poluídas
Euglena, flagelados verdes comuns que ocorrem em águas
eutróficas estagnadas
Ciliados, diferentes espécies de águas ricas em nutrientes
Botífera (Rotatoria), pequenos animais de águas pútridas
Tubifex, oligochaeta de água doce que vive no lodo
Carchesium, ciliado em forma de sino de águas moderadamente poluídas
Mofo de água (Saprolegnia), prejudicial para as plantas e
os animais
Pele ou peixe com ulceração por produtos químicos, s.t.
Úlcera de pele em um anfíbio, s.t.
Vida no solo
17 Lâminas preparadas
Bactérias de solo acidófilo, solução de metais pesados
Bactérias de nitrito formando substâncias nitrogenadas
perigosas
Raiz de faia com micorrizo ectotrófico, seção transversal
Raiz de bétula com micorrizo parcialmente endotrófico,
s.transversal
Raiz de tremoceiro com bactérias simbióticas fixadoras de
nitrogênio
Malha de venas, porção de folha decidua apodrecida
Mostardeira-dos-campos (Sinapis), seção transversal do
caule. Planta para adubo verde
Bactéria de solo (Bacillus megatherium), esfregaço
Hifa de fungos de raiz, seção transversal
Líquen, indicador de ar puro
Cogumelo (Xerocomus), micélio
Raiz de salgueiro (Salix), plantação protegendo contra a
erosão
Minhoca terrestre (Lumbricus), seção transversal, causa o
enriquecimento do solo
Poduras (Collembola), unidade integral
Ácaro do solo de floresta, unidade integral
Constituintes do solo com humo
Constituintes do solo turfoso

H4

Poluição do ar e substâncias alergências
15 Lâminas preparadas

4591c
4592c
4593c
4594b
4595c
4596b
4597b
4598b
4599b
4600b
4601b
4602b
4603e
4604e
4605e

Grãos de pólen de diferentes tipos de grama
Grãos de pólen de diferentes árvores deciduas
Grãos de pólen de diferentes coníferas
Poeira caseira mista
Ácaro de poeira em uma sala de estar
Esporos de fungos diferentes
Pó de madeira
Pó de amianto (cancerígeno)
Pó de talco
Cristais de sabão em pó
Fibras de poliamida
Fibras de nylon
Membrana mucosa de nariz humano, seção transversal
Pulmão humano saudável, seção transversal
Pulmão humano prejudicado com particulas de pó,
s.transversal
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2. Pacote de Mídia de Desenhos e Textos explicativos para
todas as Lâminas Preparadas do Programa LIEDER

O objetivo desse novo material de ensino é facilitar o trabalho do professor e integrar os alunos em um processo
de aprendizado interativo.
As lâminas preparadas constituem o meio básico e são estudadas sob microscópio utilizando-se diferentes
magnificações, para descobrir detalhes. Os desenhos semi-esquemáticos destacam os pontos mais importantes,
interpretando e introduzindo conexões.
Perfeitamente adaptado e correspondendo com o Conjunto de Lâminas Preparadas do Programa Graftec, o Pacote
de Mídia compreende as seguintes partes, acomodadas em arquivos de plástico com mecanismo de anel:

Desenhos
–

–
–
–
–
–

Desenho esquemático de cada tópico, explanando todas as partes do item e mostrando os códigos numéricos
de cada parte. Os desenhos semi-esquemáticos destacam as partes mais importantes, interpretando e introduzindo
conexões.
Facilitam a visualização das lâminas preparadas sob o microscópio, encontrando detalhes importantes na
lição.
Iniciam os processos de aprendizagem e entendimento, pela comparação da lâmina preparada com os desenhos
esquemáticos, identificando e etiquetando, desta forma, os detalhes relevantes apresentados na lição.
Permitem a complementação ou coloração dos desenhos de acordo com suas próprias observações e
finalmente, as folhas podem ser utilizadas para testes de avaliação.
Fornecido como folhas soltas em um arquivo, para uma programação independente de aulas por seleção
individual.
Excelente layout de desenhos para ilustração em papel resistente tamanho 21 x 29 cm, adequado para freqüente
utilização em fotocopiadoras, na quantidade necessária para a classe.

Comentários explicativos
–
–
–

–

O texto concernente a cada desenho fornece descrição detalhada da lâmina microscópica e desenho. Contém
sugestões para melhor aproveitamento do Programa Multimídia em classe.
As estruturas morfológicas são descritas e os códigos numéricos constantes dos desenhos são explicados.
As informações são fornecidas sobre as conexões sistemáticas e fisiológicas, assim como princípios biológicos:
a evolução de organismos primitivos a altamente desenvolvidos, divisão de trabalho e especialização. São discutidos
os ciclos de vida de plantas parasitárias e de animais. Idéias e impulsos são fornecidos para criação de lições
vívidas.
Adicionalmente são fornecidas informações sobre métodos de coleção e estudos de material vivo, para tornar
as aulas mais interessantes. São explanados onde possível, métodos microtécnicos de fixação, coloração e
montagem.
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Histologia e Ciência Humana
115 desenhos e textos explicativos em pasta, Tecidos e Pele - Sistemas circulatório,
respiratório e endócrino - Sistema digestivo - Sistemas urinário e genital - Sistema nervoso
e órgãos dos sentidos
compatíveis com as 125 lâminas preparadas do conjunto Série A

Série SB

Zoologia
102 desenhos e textos explicativos em pasta,
Protozoários Poríferos e celenterados Vermes Crustáceos e aracnídeos Insetos e
antropodes Moluscos e equinodermes Batráquios, peixes, anfíbios, répteis e aves
compatíveis com as 102 lâminas preparadas do conjunto Série B

Série SC

Botânica, Criptógamos
69 desenhos e textos explicativos, em pasta,
Algas Fungos e líquens Musgos Samambaias e plantas afins
compatíveis com as 69 lâminas preparadas do conjunto Série C

Série SD

Botânica, Fanerógamos
80 desenhos e textos explicativos, em pasta,
Células e tecidos - Raízes - Caules - Folhas - Flores e frutos
compatíveis com as 80 lâminas preparadas do conjunto Série D

Série SE

Citologia e Genética
40 desenhos e textos explicativos, em pasta,
Células animais e genética - Células vegetais e genética
compatíveis com as 40 lâminas preparadas do conjunto Série E

Série SF

Embriologia
32 desenhos e textos explicativos, em pasta,
Embriologia do ouriço do mar - Embriologia do sapo - Embriologia da galinha
compatíveis com as 32 lâminas preparadas do conjunto Série F

Série SG

Bactéria, Parasites e Patologia
125 desenhos e textos explicativos, em pasta,
Bactérias úteis e nocivas - Parasitas humanos e animais - Doenças humanas (patologia)
compatíveis com as 125 lâminas preparadas do conjunto Série G

Série SH

Ciência Ambiental
72 desenhos e textos explicativos, em pasta,
Madeira Poluição das águas - Vida no solo - Poluição do ar e alérgenos
compatíveis com as 72 lâminas preparadas do conjunto Série H
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3. ATLAS DE TRANSPARÊNCIAS PARA
RETROPROJETOR

Transparências para retroprojetor coloridas são modernas ferramentas
visuais e cada vez mais tornam-se parte dos programas de ensino de
biologia, física e química. Para tanto, nós criamos uma nova e
compreensiva série de Atlas de Transparências de excelente qualidade
para complementar os estudos proporcionados pelos conjuntos de
lâminas preparadas.
•

Os atlas são compostos de 8 a 30 folhas de transparência
(tamanho 22 x 28 cm) abrangendo uma grande variedade de
belos desenhos, diagramas, tabelas, figuras de anatomia,
micro e macro-fotografias brilhantes , fotografias por eletron
e Raio-X, impressionantes ciclos de vida, fotografias
humanas, paisagens, dados para pesquisa e resultados de
outras, etc.

•

Cada atlas vem acompanhado por uma interpretação
compreensiva em forma de texto mostrando a descrição
detalhada de todas as imagens, baseadas nas últimas
descobertas científicas.

•

Nossas transparências multi-coloridas são impressas através
de um processo especial de excelência, o que assegura uma
alta qualidade de projeção.

•

As transparências e os textos são acondicionados em pastas
de plástico resistente com mecanismo de travamento.

Estes atlas de transparências podem inspirar, e também oferecer um
auxilio substancial e necessário para a instrução, caracterizada pelo
alto grau de clareza dado ao apoio fornecido pelo material ilustrativo.
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ÍNDICE: ATLAS DE TRANSPARÊNCIAS PARA RETROPROJETOR
No. TA

Histologia e Ciência Humana

Pag. 16

No. TB

Zoologia

Pag. 17

No. TC

Botânica, Criptógamos

Pag. 18

No. TD

Botânica, Fanerógamos

Pag. 19

No. TE

Citologia e Genética

Pag. 20

No. TF

Embriologia

Pag. 20

No. TG

Bactérias, Parasitas e Patologia

Pag. 21

No. TH

Ciência Ambiental

Pag. 23

No. T1

Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano I

Pag. 24

No. T2

Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano II

Pag. 24

No. T3

Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano III

Pag. 25

No. T4

Origem e Evolução da Vida

Pag. 25

Atlas No. TA

Histologia e Ciência Humana

Atlas de 30 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 170 ilustrações em cores que
complementam as séries A de lâminas preparadas para microscópio
Tecidos e pele: Epitélio escamado, células isoladas - Epitélio escamado, desenho em cores e desenho tridimensional
- Epitélio cubóide em seção longitudinal dos túbulos renais - Epitélio colunar, humano seção transversal - Epitélio ciliado
colunar simples, oviduto, seção transversal - Tecido conectivo aureolar, humano - Tecido conectivo aureolar, desenho
esquemático em cores - Tecido adiposo, humano, corado para gordura - Tecido adiposo, desenvolvimento, desenho
esquemático em cores - Tecido fibroso branco, tendão, humano, seção longitudinal - Tecido conectivo elástico amarelo
(ligamentum nuchae), seção transversal - Cartilagem hialina, humana, seção - Cartilagem fibrosa branca, humana, seção
- Osso compacto, tíbia humana, seção transversal, baixa ampliação - Osso compacto, humano, seção transversal, alta
ampliação mostrando o sistema de Havers - Osso esponjoso, humano, seção transversal, baixa ampliação - Osso esponjoso,
humano, seção transversal, alta ampliação para detalhes - Desenvolvimento do osso, seção longitudinal de um dedo do
feto - Músculo estriado (esquelético), humano, seção longitudinal, alta ampliação mostrando estrias - Músculo estriado,
seção transversal do feixe de músculos - Músculo estriado, seção transversal, alta ampliação para maiores detalhes Músculo liso (involuntário), humano, seção longitudinal - Músculo liso (involuntário), desenho esquemático em cores Músculo (coração) cardíaco, humano, seção longitudinal - Pele da ponta do dedo, humano, seção longitudinal - Couro
cabeludo, humano, mostra seção longitudinal dos folículos pilosos - Couro cabeludo, mostra seção transversal dos folículos
pilosos, baixa ampliação - Folículos pilosos do couro cabeludo humano, grande ampliação

Sistemas circulatório, respiratório e endócrino: Artéria, humana, seção transversal corada para fibras elásticas
- Veia, humana, seção transversal, corada para fibras elásticas - Aorta, humana, seção transversal - Artéria e veia, humanas,
seção transversal, corante de rotina - Artéria e veia, humanas, seção transversal, desenho esquemático em cores Esfregaço de sangue, humano, corante Giemsa - Esfregaço de sangue, humano, desenho esquemático em cores - Esfregaço
de sangue de rã, ertrócitos nucleados - Glóbulos vermelhos (eitrócitos) de 12 espécies de animais para comparação,
desenho em cores - Região nasal de pequenos mamíferos, seção transversal - Traquéia, humana, seção transversal,
baixa ampliação - Traquéia, humana, seção transversal, alta ampliação - Pulmão, humano, seção transversal - Nódulo
linfático, humano, seção transversal, vista geral, baixa ampliação - Nódulo linfático, humano, seção transversal, alta ampliação
para detalhes - Baço, humano, seção transversal - Tonsila (Tonsila palatina), humana, seção transversal - Medula ossea
vermelha, humana, esfregaço - Timo de criança, humano, seção transversal - Glândula tireóide, humana, seção transversal - Glândula supra-renal, humana, seção transversal - Glândula pituitária, sagital, seção longitudinal do órgão completo
- Glândula pituitária (hipófise), humana, seção transversal - Localização da glândula pituitária no corpo pineal, sagital,
seção longitudinal da cabeça humana - Corpo pineal (epífise) humana, seção transversal - Ilhotas de Langerhans no
pâncreas humano

Sistema digestivo: Lábio, feto humano, seção transversal - Dente humano, seção transversal da coroa - Dente humano,
seção transversal da raiz embutida na mandíbula - Desenvolvimento do dente no feto humano, seção longitudinal, estágio
inicial - Desenvolvimento do dente no feto humano, seção longitudinal, estágio adiantado - Língua humana, seção transversal - Língua de camundongo, seção longitudinal, mostrando as papilas córneas - Esôfago humano, seção transversal,
baixa ampliação do órgão inteiro - Esôfago humano, alta ampliação para detalhes - Estômago humano, região fundica,
seção transversal - Duodeno humano, seção transversal - Jejuno humano, seção transversal - Apêndice vermiforme
humano, seção transversal - Cólon humano, seção transversal, baixa ampliação - Glândulas tubulares do cólon, detalhe,
seção longitudinal - Glândulas tubulares do cólon, detalhe, seção transversal - Glândula submaxilar (Gl. submandibularis)
humana, seção transversal - Glândula sub-lingual humana, seção transversal - Glândula parótida humana, seção transversal - Pâncreas humano, seção transversal - Fígado humano, seção transversal - Fígado humano, seção, corado para
glicogênio - Fígado de porco com lóbulos, seção transversal, baixa ampliação - Lóbulo do fígado, seção transversal, com
canalículos de bile injetados - Sistemas vasculares de um lóbulo hepático, diagrama tridimensional em cores - Vesícula
biliar humana, seção transversal
Sistemas urinário e genital: Rim humano, seção longitudinal, baixa ampliação - Rim de camundongo, seção longitudinal sagital do órgão completo - Estrutura do rim, diagrama colorido - Córtex renal humano, seção longitudinal. alta
ampliação - Medula renal humana, seção longitudinal - Corpúsculo renal (corpúsculo de Malpighian), alta ampliação Rim, seção com vasos sangüíneos injetados - Uréter humano, seção transversal - Bexiga humana, seção transversal Ovário maduro, seção transversal, baixa ampliação para visão geral - Desenvolvimento do ovo: folículo primário Desenvolvimento do ovo; folículo secundário - Desenvolvimento do ovo: folículo de Graaf com germe de colina e célula do
ovo - Desenvolvimento do ovo: folículo de Graaf rompido depois de descarregar o oócio, seção longitudinal - Desenvolvimento
do ovo: ovo ovulado maduro com corona radiata - Ovário com corpus luteum, humano, seção transversal - Útero humano,
seção transversal - Ovíduto (trompa de Falópio) humano, seção transversal - Embrião de camundongo, seção longitudinal
sagital do espécime inteiro - Embrião de camundongo, seção longitudinal sagital com cabeça - Embrião de camundongo,
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seção transversal da região torácica - Placenta humana, seção transversal - Estrutura e funcionamento da placenta;
diagrama - Cordão umbilical humano, seção transversal - Vagina humana, seção transversal - Glândula mamária humana,
seção transversal - Testículos de humano adulto, estágio maduro, seção transversal - Testículo, seção transversal, corado
para mostrar todos os estágios de espermatogênese, alta ampliação - Células intersticiais do Leydig no testículo humano,
seção transversal - Testículo, epidídimo, espermatogênese; diagrama em cores - Epidídimo humano, seção transversal Esfregaço de esperma de touro - Pênis, seção transversal - Vesícula seminal, seção transversal - Próstata de homem
jovem, seção transversal - Cordão espermático (Ductus deferens) humano, seção transversal

Sistema nervoso e órgãos sensoriais: Córtex cerebral humano, seção transversal, corante de rotina, Córtex
cerebral humano, seção transversal, prateado para as células piramidais - Cerebelo humano, seção transversal, corante
de rotina - Cerebelo humano, seção transversal, prateado para as células de Purkinje - Cérebro humano, vista ventral com
nervos cranianos - Cérebro do camundongo, seção longitudinal do órgão todo - Cordão espinhal humano e medula
oblongada. Vistas lateral e dorsal com nervos espinhais, vista ventral sem os nervos - Tronco cerebral com nervos
cranianos, vistas ventral e dorsal - Vértebras humanas. Vistas superior e lateral de três vértebras com discos intervertebrais
- Sistema nervoso central, vista lateral. Posicionamento da dura sac no canal espinhal - Cordão espinhal, seção transversal com corante de rotina - Cordão espinhal, seção transversal, corado com prata - Matéria cinzenta do cordão espinal,
seção transversal, mostrando corpos das células nervosas - Matéria branca do cordão espinhal, seção transversal, mostrando
fibras nervosas - Porção do cordão espinhal com raízes, gânglios e ramificações dos nervos espinhais, diagrama tridimensional - Gânglio simpático humano, seção transversal - Neurônio pseudounipolar (célula T) do gânglio espinhal Nervo periférico, nervo ciático humano, seção transversal, baixa ampliação - Nervo periférico, feixe do nervo ciático, seção
transversal, média ampliação - Nervo periférico, fibras nervosas, seção transversal, alta ampliação, bainhas medulares e
axônicas - Nervo periférico, material obtido do material fixado com ácido ósmico com nódulos de Ranvier - Nervo óptico
humano, seção transversal - Células do nervo motor, esfregaço do cordão espinhal de boi mostrando as células nervosas
e seus apêndices - Vários formatos de neurônios humanos, 5 figuras - Corpo da célula nervosa do cérebro com dendritos,
axônio e sinapses. Diagrama Sinapse, pintura - Teminais do nervo motor, músculo corado com cloreto de ouro, mostrando
as lâminas terminais motoras - Lâminas terminais motoras (junção neuromuscular), diagrama, 2 figuras - Olho humano.
Globo ocular, músculos do olho, pálpebra, seção sagital - Olho, parte anterior, com íris, corpo ciliar, córnea, seção longitudinal - Olho parte posterior, com retina e entrada do nervo óptico, seção longitudinal - Retina do olho, seção transversal,
para todos os detalhes - Retina humana, conexões sinápticas principais, desenho diagramático em cores - Córnea do olho
humano, seção transversal - Pálpebra de gato, seção transversal mostrando a glândula de Meibomian - Cóclea (ouvido
interno) de preá, seção longitudinal, mostrando o órgão de Corti - Morfologia do ouvido humano. Concha auditiva, canal
auditivo externo, ouvido médio, ouvido interno - Órgão de Corti, diagrama espacial de duas cores - Região olfativa do nariz
do coelho, seção transversal - Epitélio olfativo com cílios sensoriais, seção transversal, vista detalhada - Língua de coelho
com papila foliata mostrando abundantes pontos gustativos, seção transversal - Papila foliata, seção transversal, vista
detalhada dos pontos gustativos, alta ampliação - Papila Vallate da língua humana, seção transversal, vista detalhada Pêlos táteis com seio de sangue, seção longitudinal - Pêlos táteis com seio de sangue, seção transversal - Corpúsculos
táteis na pele humana, seção transversal - Corpúsculos de Grandry em seção transversal do bico do pato - Corpúsculos
Pacinianos no mesentério ou pâncreas - Corpúsculo de Meissner do dedo humano - Corpúsculo de Krause, receptor do
frio

Atlas No. TB

Zoologia

Atlas de 26 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 165 ilustrações em cores que
complementam as séries B de lâminas preparadas para microscópio
Protozoários: Amoeba proteus, unidade integral - Amoeba proteus, desenho em cores mostrando aspecto, cisto,
alimentação, reprodução - Radiolaria, espécies misturadas - Foraminifera, espécies misturadas - Euglena, um flagelado
verde comum, unidade integral - Euglena, aspecto, divisão, conjugação e formação de cistos, reprodução sexual. Desenho
em cores - Ceratium, dinoflagelada, formas marinhas diferentes, unidade integral - Trypanosoma gambiense, causando
doença do sono, esfregaço de sangue - Trypanosoma gambiense, aspecto e divisão, desenho em cores - Plasmodium
falciparum, malária maligna terçã, esfregaço de sangue - Plasmodium berghei, parasita do sangue de roedores, esfregaço
com estágios assexuado e sexuado - Eimeria stiedae, causando coccidiose em coelho, seção do fígado - Paramaecium,
macro e micro núcleos corados - Paramaecium, ciliadocomum, anatomia, desenho em cores - Paramaecium em fissão
binária. Forma simples de reprodução. Núcleos e protoplasma corados em cores diferentes - Paramaecium em conjugação.
Uma união temporária de dois indivíduos durando enquanto há troca de material nuclear - Vorticella, um ciliado epidêrmico,
unidade integral

Poríferos e celenterados: Sycon, esponja marinha do tipo sycon, seção transversal - Esponja do tipo sycon, seção
transversal esquemática, desenho em cores - Spongilla, esponja de água doce, seção transversal - Spongila, esponja de
água doce, gemulae (corpos de inverno), unidade integral - Euspongi, esponja comercial, esqueleto macerado - Sponge
spicules, slide alternativo de espécies mistas - Hydra com broto, pólipo de água doce, espécime estendido para estudo do
corpo todo, unidade integral - Hydra, anatomia e reprodução, desenho em cores - Hydra, seção transversal, diferentes
tipos de nematocistos, desenho gráfico em cores - Hydra, seção longitudinal de um espécime com alimento na cavidade
gastrovascular - Obélia hidróide, colônia de pólipos vegetativos e reprodutivos - Obélia medusa, água-viva, unidade integral - Pólipo e medusa (Obélia), ciclo vital e desenvolvimento - Actínia (Metridium), anêmona do mar, seção longitudinal e
seção transversal de espécime jovem - Aurélia, ephyra, unidade integral

Vermes: Planária, seção transversal do corpo - Planária, unidade integral de espécime inteiro. Plano geral do corpo de
um verme chato, cabeça com olhos, trato intestinal, faringe - Fasciola hepática (Distomum hepaticum), lâmina de fígado de
bovino, lâmina plana - Fasciola hepática, seção transversal do corpo - Fasciola hepática (pedaço de fígado bovino),
sistema digestivo, sistema reprodutivo, sistema excretor, sistema nervoso - Taenia, solitária, proglote madura para mostrar
o útero ramificado cheio de ovos, unidade integral - Taenia, solitária, proglote com todos os órgãos, desenho gráfico em
cores - Taenia, solitária, seção transversal da proglote em diferentes estágios - Moniezia, verme achatado, escólex com
proglote imatura, unidade integral - Echinococcus granulosus, escólexes do cisto, unidade integral - Echinococcus granulosus,
parasita de cães (também daninho ao homem), espécime adulto com escólex e proglote, unidade integral - Ascaris
lumbricoides, seção transversal de adulto macho na região das gônadas - Ascaris lumbricoides, seção transversal de
adulto fêmea na região das gônadas - Ascaris, seção transversal, desenho esquemático em cores - Enterobius vermicularis
(Oxiúro), unidade integral - Trichinella spiralis, seção de músculo infetado com larvas enquistadas - Trichinella spiralis,
músculo afetado, peça achatada e unidade integral para mostrar integralmente as larvas enquistadas - Trichinella spiralis,
larvas no músculo, desenho em cores - Nereis, seção transversal do corpo para estudo geral - Hirudo medicinalis,
sanguessuga, seção transversal - Lumbricus, minhoca, seção transversal do corpo atrás do citellum para estudo geral Lumbricus, minhoca, seção transversal esquemática, desenho em cores - Lumbricus, região das vesículas seminais,
seção transversal - Lumbricus, terminal anterior incluindo boca, esôfago, corações, gônadas, ventre, etc., seção transversal - Lumbricus, sistema reprodutor, desenho em cores - Lumbricus, sistemas digestivo e circulatório, desenho em cores

Crustáceos e aracnídeos: Daphnia, mosca da água, unidade integral - Cyclops, copépodes, unidade integral, Cyclops, larva unidade integral, Daphnia e Cyclops, pequenos crustáceos, anatomia, desenho em cores - Artémia salina,
camarão de água salgada, estágios de desenvolvimento, unidade integral - Astacus, lagostim, brânquias, seção transversal - Astacus, ovário, seção transversal com espermatogênese - Aranha, espécime jovem inteiro, unidade integral - Aranha,
perna com serrilhas, unidade integral - Aranha, unidade integral em alta ampliação para mostrar as serrilhas - Aranha,
fiandeira, unidade integral - Aranha, fiandeira, desenho gráfico em cores - Aranha, seção longitudinal sagital do abdômen
com pulmão traqueal - Escorpião, seção longitudinal sagital de um espécime jovem - Escorpião, seção da glândula venenosa
- Escorpião, inteiro, espécime jovem em unidade integral para todos os detalhes - Ixodes sp. grosso, unidade integral de
espécime adulto - Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha, unidade integral - Varroa, ácaro parasita de abelhas, unidade
integral - Tyroglyphus farinae, ácaro dos alimentos, unidade integral
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Insetos e artrópodes: Musca domestica, mosca, partes da cabeça e boca, unidade integral - Musca domestica,
mosca, partes da cabeça e boca, desenho em cores - Apis mellifica, abelha, partes da boca, unidade integral - Apis
mellifica, abelha, partes da boca, unidade integral e seção transversal, desenho em cores - Periplaneta ou Blatta, barata,
partes da boca de um herbívoro, unidade integral - Periplaneta ou Blatta, barata, partes da boca, desenho em cores Blatta, barata, adulto fêmea, vista dorsal, desenho em cores - Blatta, macho e fêmea, órgãos reprodutores, desenho em
cores - Pieris, borboleta, antena, unidade integral - Bombyx mori, bicho-da-seda, antena emplumada, unidade integral Musca domestica, perna com púlvilos, unidade integral - Musca domestica, estrutura da perna, desenho em cores - Apis
mellifica, abelha, perna posterior com cesta de pólen, unidade integral - Apis mellifica, perna dianteira com limpador de
antena e escova de pólen - Apis mellifica, asas posterior e anterior, unidade integral - Melolontha,besouro, perna escavadeira,
unidade integral - Pieris bassicae, borboleta, porção da asa mostrando o arranjo das camadas, unidade integral - Periplaneta, barata, asa superior quitinosa e inferior membranosa - Traquéia de inseto mostrando linhas elásticas espiraladas,
unidade integral - Respiradouro de inseto, unidade integral - Respiradouro de inseto, vista da superfície e seção, desenho
em cores - Guelras traqueais, unidade integral, da ninfa da borboleta de maio - Córnea, isolada do olho, mostrando facetas
- Olho composto, seção transversal da cabeça da abelha, mostrando a estrutura dos olhos do inseto e cérebro - Olho
composto de um inseto, histologia, cabeça com olhos, desenho em cores - Ferrão e saco de veneno da abelha, unidade
integral - Ferrão da abelha, anatomia e funcionamento, desenho em cores - Glândulas fiandeiras, seção transversal da
lagarta do bicho-da-seda - Culex pipiens, mosquito comum, macho adulto, unidade integral - Culex pipiens, partes da
cabeça e da boca do macho, unidade integral - Culex pipiens, fêmea adulta, unidade integral - Culex pipiens, partes da
cabeça e boca da fêmea, unidade integral - Anopheles, mosquito da malária, macho adulto, unidade integral - Anopheles,
partes da cabeça e boca do macho, unidade integral - Anopheles, adulto fêmea, unidade integral - Anopheles, partes da
cabeça e boca da fêmea, unidade integral - Drosophila, mosca das frutas, adulta, unidade integral - Ctenocephalus canis,
mosca do cão, macho adulto, unidade integral - Pulex irritans, pulga humana, adulto fêmea, unidade integral - Pulga,
anatomia e estrutura, desenho em cores - Pediculus humanus, piolho, unidade integral - Cimex lectularius, percevejo,
unidade integral - Aphidae sp, pulgão, unidade integral

Moluscos e equinodermes: Quiíton, molusco primitivo, seção transversal do corpo - Mya arenaria, seção transversal
e seção longitudinal das guelras mostrando epitélio ciliado - Anodonta, mexilhão, espécime pequeno completo, seção
transversal - Alltheutis, siba, espécime jovem, inteiro, unidade integral - Octopus, siba, seção do tubo de sucção - Olho de
câmera da sépia, seção longitudinal, mostra córnea, íris, corpo vítreo, cristalino, retina, células pigmentadas - Caracol
típico, seção transversal de espécime pequeno par estudo geral - Helix pomatia, caramujo, glândula hermafrodita
(ovotestículo), com ovos e espermatozóides, seção transversal - Asterias, braço, seção transversal para estudo geral Asterias, seção transversal esquemática do braço, desenho em cores - Asterias, seção longitudinal horizontal de espécime
jovem com órgãos internos - Echinus, ouriço do mar, seção longitudinal de espécime jovem - Embriologia do ouriço do
mar, ovo fertilizado, não dividido - Embriologia do ouriço do mar, estágio de 2 células - Embriologia do ouriço do mar,
estágio de 4 células, Embiologia do ourico do mar, estágio de 8 células, Embriologia do ouriço do mar, mórula - Embriologia
do ouriço do mar - blástula - Embriologia do ouriço do mar, gástrula - Embriologia do ouriço do mar, larva e pluteus
Batráquios, peixes, anfíbios, répteis e aves: Branchiostoma lanceolatum (anfioxo), unidade integral de espécime
para estrutura geral do corpo - Branchiostoma, seção transversal típica para estudo geral, mostra guelras, fígado e gônadas
- Branchiostoma lanceolatum, diagrama de bloco combinado com seção transversal, desenho em cores - Ecyllium, cação,
região da cabeça e guelras, seção transversal -Peixe de água doce, região abdominal, seção transversal - Cyprinus,
carpa, esfregaço de sangue - Camadas de peixe e slide composto, camadas ciclóide, ctenóide e placóide, unidade integral
- Larva de salamandra, cabeça com olhos, seção transversal - Sapo, esfregaço de sangue - Sapo, estômago seção
transversal, membrana mucosa com glândulas gástricas - Sapo, intestino delgado (duodeno), seção transversal, com
volutas da membrana mucosa, quilo e epitélio colunar - Sapo, seção transversal do pulmão, pulmão simples em forma de
saco - Sapo, rim seção transversal, corpúsculos Malpighianos, vasos renais - Sapo, testículo mostrando espermatogênese,
seção transversal - Sapo, ovário com ovos em desenvolvimento, seção transversal - Sapo, pele com glândulas da pele,
seção longitudinal vertical - Lagarto, pulmão, seção transversal - Lagarto, pele com camadas, seção longitudinal - Galinha,
esfregaço de sangue - Galinha, pulmão, seção transversal, mostrando pulmão de ave com parabrônquios - Pena de ave,
slide composto: asa, parte inferior e plumas - Pena de ave, construção e funcionamento, desenho em cores.

Atlas No. TC

Botânica, Criptógamos

Atlas de 18 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 100 ilustrações em cores que
complementam as séries C de lâminas preparadas para microscópio
Algas: Oscillatoria, uma alga filamentosa verde-azulada, unidade integral - Oscillatoria, uma alga verde-azulada, ciclo
vital, desenho gráfico em cores - Nostoc, alga verde-azulada, unidade integral, mostra heterocistos - Nostoc, alga verdeazulada, colônias filamentosas dentra da bainha gelatinosa, desenho gráfico em cores - Gloecapsa, pequenas colônias
sem bainha, unidade integral - Algas verde-azuladas, muitas espécies diferentes, unidade integral - Diatomáceas, conchas
limpas de várias espécies - Plerosigma angulatum, diatomáceas de teste, alta ampliação para mostrar detalhes da superfícies
da concha - Spirogyra, alga com cloroplastos espiralados, unidade integral de filamentos vegetativos - Siprogyra, em
conjugação esclariforme e zigotos, unidade integral - Spirogyra, conjugados, estrutura e ciclo vital, desenho gráfico em
cores - Desmidas mistos de vários formatos, slide espalhado, unidade integral - Chlamydomonas, algas biflageladas,
unidade integral - Chlamydomonas,algas biflageladas, reprodução sexuada e assexuada, desenho gráfico em cores Chrorella, algas verdes unicelulares, unidade integral - Cladophora, filamentos ramificados com células multinucleadas,
unidade integral - Cladophora, algas verdes filiformes, ciclo vital e reprodução, desenho gráfico em cores - Enteromorpha,
alga marinha, unidade integral - Oedogonium, alga verde filamentosa sem ramificações, unidade integral - Haematococcus,
alga vermelha biflagelada unicelular - Eudorina, colônias esféricasde 32 células, unidade integral -Ulothrix, com cloroplastos
em forma de cinto, unidade integral - Ulva, alface do mar, uma alga marinha verde, unidade integral - Vaucheria sessilis,
mostrando estágios sexuais, unidade integral - Volvox, colônias esféricas com colônias-filhas e estágios sexuais, unidade
integral - Volvox, estrutura fina, reprodução, curso do desenvolvimento, desenho gráfico em cores - Chara, planta-pedra,
com órgãos reprodutores, unidade integral - Fucus vesiculosus, alga marinha, conceptáculo masculino com anteras,
seção transversal - Fucus vesiculosus, conceptáculo feminino com oogônia, seção transversal - Fucus (alga marrom),
aspecto, conceptáculos, anteras e oogônia, desenho gráfico em cores - Laminaria Saccharina, talo com esporângeos,
seção transversal - Polysiphonia, alga marinha vermelha, plata macho com anteras, unidade integral - Polysiphonia, planta
fêmea com cistocarpos, unidade integral - Polysiphonia, tetrasporos, unidade integral - Batrachospermum, uma alga
vermelha de água doce

Fungos e líquens: Stemonitis, mofo da lama, filamentos com esporos, unidade integral - Albugo candida (quitópode),
crosta branca de cruzíferas, seção transversal - Plasmodiophora brassicae, raíz reta, células hospedeiras com esporos,
seção transversal - Plasmopara viticola, mofo das videiras, folha com conídia, seção transversal - Sychytium endobioticum,
sarna preta da batata, seção transversal de tecido infetado - Aspergillus, mofo marrom, conidiophoras e conidia, unidade
integral - Rhizopus, mofo do pão, esporângia e zigosporas, unidade integral - Rhizopus (mofo), reprodução sexual, formação
de zigosporos, desenho gráfico em cores - Claviceps purpurea, fungo, estroma com perithecia e asci, seção longitudinal Claviceps purpurea, seção transversal do esclerotium mostrando hifas - Claviceps purpurea, ciclo vital, desenho gráfico
em cores - Morchella edulis, cogumelo, corpo com asci e esporos, seção transversal - Morchella edulis, cogumelo, desenho
gráfico em cores - Penicillium, mofo azul, micélio e conidióforos, unidade integral - Saccharomyces cerevisiae, levedura,
células de botos, unidade integral - Saccharomyces (levedura), reprodução sexuada e assexuada, desenho gráfico em
cores - Sclerotinia fructigena (Monilia), putrefação da ameixa, seção da conídia em tecido hospedeiro - Tuber rufum, trufa,
corpo com asci, seção transversal - Boletus edulis, fungo, seção do píleo mostrando corte sagital dos poros - Coprinos,
tampa, seção transversal mostrando basídia típica e esporos - Cogumelos (Basydomicetes), aspecto e estrutura, desenho
gráfico em cores - Cogumelo, ciclo vital, mais e menos esporos, desenvolvimento do micélio, basídia basidiosporos,
desenho gráfico em cores - Puccinia graminis, ferrugem do trigo, seção da uredinia telia - Puccinia graminis, ferrugem do
trigo, seção da telia - Puccinia graminis, seção de ecídia e picnídia em folha de uva silvestre - Puccinia graminis, ciclo vital,
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desenho gráfico em cores - Psalliota campestris (agárico), cogumelo, fungo das guelras, seção transversal do píleo Ustilago zeae, parasita do milho, seção transversal de pústula com esporos - Physcia, seção do talo de um líquen típico
mostrando o fungo e alga embutida - Physcia, seção longitudinal de apotécio mostrando asci e ascosporos - Physcia
(líquen), seção sagital de um apotécio com asci e ascosporos, desenho gráfico em cores

Musgos: Marchantia, planta viva, cúpula com gemas, seção longitudinal - Marchantia, planta viva, seção longitudinal dos
ramos arquegônios mostrando os arquegônios - Marchantia, planta viva, seção longitudinal dos ramos anterídios mostrando
os anterídios - Marchantia, planta viva, esporófito jovem com esporos em desenvolvimento, seção longitudinal - Marchantia,
planta viva, ciclo vital, todos os estágios de desenvolvimento, desenho gráfico em cores - Mnium, musgo, seção transversal do caule com estelas centrais primitivas - Mnium, musgo, unidade integral de folha corada para mostrar cloroplastos
grandes - Mnium, musgo, seção longitudinal dos anterídios - Mnium, musgo, seção longitudinal dos arquegônios - Mnium,
musgo, ciclo vital, todos os estágios de desenvolvimento, desenho gráfico em cores - Mnium, musgo, protonema, unidade
integral - Polytrichum, musgo, seção transversal de folhas mostrando as lamelas fotossintéticas - Polytrichum. seção
transversal de folha, desenho gráfico em cores - Polytrichum, musgo, seção transversal de caule mostrando feixe vascular
primitivo - Polytrichum, musgo, seção longitudinal de esporófitos com esporos - Sphagnum, trufa, unidade integral de folha
mostrando anéis de clorofila e células hialinas

Samambaias e plantas afins: Psilotum, samambaia primitiva, seção transversal de caule mostrando protostelas
exarcas - Psilotum, seção transversal de esporângio com três lobos - Lycopodium, musgo reto, seção transversal de caule
mostrando a actinostela - Lycopodium, seção transversal de esporófilo maduro mostrando isoporos - Lycopodium, anatomia
e ciclo vital, desenho gráfico em cores - Equisetum, rabo-de-cavalo, rizoma, seção transversal - Equisetum, estróbilo
maduro, seção longitudinal - Equisetum, rabo-de-cavalo, ciclo vital, todos os estágios do desenvolvimento, desenho gráfico
em cores - Equisetum, unidade integral de esporos com elatérios - Aspidium (Dryopteris), samambaia, rizoma, seção
transversal - Aspidium, folhas com seção longitudinal de soros - Aspidium, esporângios isolados e esporos, unidade
integral - Polypodium, folha com soros e esporângios, unidade integral - Osmunda, samambaia real, rizoma com sifonostelas
ectoflóicas, seção transversal - Samambaia Prothallium, escolhida para mostrar arterídeas e arquegônia, unidade integral
- Samambaia Prothallium, seção longitudinal de anterídio com espermatozóides - Samambaia Prothallium, seção longitudinal do arquegônio com célula ovo - Samambaia, ciclo de vida, todos os estágios do desenvolvimento em 19 ilustrações
, desenho grafico em cores.

Atlas No. TD

Botânica, Fanerógamas

Atlas de 20 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 126 ilustrações em cores que
complementam as séries D de lâminas preparadas para microscópio
Células e tecidos: Células epidérmicas de Allium Cepa (cebola) mostra células típicas da planta - Células epidérmicas
de Allium Cepa (cebola), desenho gráfico em cores - Mitose: seção longitudinal da ponta da raiz da Allim Cepa (cebola),
todos os estágios em uma ilustração - Divisão celular (mitose) da Allium Cepa, cebola, 8 ases, desenho esquemático em
cores - Meiose, seção transversal de Lilium (lírio), anteras mostrando o desenvolvimento do pólen Meiose: Lilium, fase
zigótica, cromossomos pareados homólogos - Meiose: Lilium, fase diplótica. Concentração e espiralização dos pares,
quiasmática - Meiose: Lilium, metáfase da primeira divisão meiótica, arranjo os cromossomos no plano equatorial, visão
superior - Meiose: Lilium, anáfase da primeira divisão meiótica. Separação dos cromossomos, visão lateral - Cloroplastos,
unidade integral da folha da Elodea com grandes cloroplastos, campo iluminado - Cloroplasto numa célula mesófila, foto
eletrônica, baixa ampliação - Cloroplasto numa célula mesófila, foto eletrônica, média ampliação - Cloroplasto numa célula
mesófila, foto eletrônica detalhada nos grãos, alta ampliação - Cloroplastos, desenho esquemático em cores - Grãos de
aleurona, seção do endosperma do gergelim, Grãos de amido, seção do tubérculo da batata (Solanum Tuberosum) Grãos de amido isolados, detalhes de alta ampliação, luz polarizada - Gordura, seção transversal de endosperma da
Corylus (avelã) corada para gordura - Cristais de inulina, seção transversal da batata de dália - Cristais de oxalato de
cálcio em unidade integral de camadas de Allium - Rafides, seção transversal de folha de Impatiens - Topo do caule e
tecido meristemático do aspargo, seção longitudinal - Vasos traqueais, reticulados, anulares e espirais isolados, unidade
integral - Células da cortiça, seção transversal, córtex da casca do carvalho - Células petrificadas, seção transversal da
pera - Células perênquuima, seção transversal medula da Sambucus Niger (sambugueiro) - Ponta e pêlos da raiz, origem
epidérmica dos pêlos da raiz - Pinus, pinheiro, raiz de planta idosa, seção transversal

Raizes: Zea Mays, milho, raiz, seção transversal, raiz típica de monocotiledônea poliarco - Zea Mays, milho, raiz, seção
transversal, desenho gráfico em cores - Convallaria, lírio do vale, seção transversal de raiz mostrando endoderme, períciclo,
líber e lenho - Dendrobium, orquídea, raiz aérea com velame, seção transversal - Smilax, flor do lodo, seção transversal de
raiz mostrando endoderme espessada - Salix, salgueiro, seção longitudinal de raiz mostrando a origem das raízes laterais
- Ranúnculo, seção transversal de uma dicotiledônea típica para estudo geral - Ranúnculo, seção transversal de raiz de
uma dicotiledônea típica, desenho gráfico em cores - Ranúnculo, seção transversal mostrando vista detalhada de tecido
vascular com protolenho - Medicago, alfafa, raiz, seção transversal com crescimento secundário - Taraxacum, dente-deleão, raiz chata com vasos lactíferos, seção transversal - Lupinus, nódulos de raiz com bactérias fixadoras de nitrogênio
(Rhizobium), seção transversal - Alnus, amieiro, nódulos de raiz com actinomicetes simbióticos (Strptomyces), seção
transversal - Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, seção transversal - Neottia, nidus avis, orquídea, raiz com micirriza
endotrófica, seção longitudinal - Cuscuta, seção transversal do caule de hospedeira mostrando a haustória da parasita Cuscuta, entrada da haustória no tecido da hospedeira, alta ampliação

Caules: Pinus, tronco antigo com os anéis anuais, dutos de resina, seção transversal - Zea Mays, caule típico de
monocotiledônea com feixes espalhados, seção transversal - Zea Mays, caule típico de monocotiledônea, desenho gráfico
em cores - Zea Mays, seção transversal de um feixe vascular com alta ampliação de detalhes - Triticum, trigo, seção
transversal caule de planta gramínea com cavidade e arranjo anelado dos feixes vasculares - Saccharum, cana de açucar,
caule, seção transversal - Helianthus, girassol, caule típico de dicotiledônea herbácea, seção transversal mostrando feixes
vasculares abertos - Helianthus, girassol, caule de dicotiledônea herbácea, desenho gráfico em cores - Cucurbita, abóbora,
seção longitudinal de caule com tubos de seiva e feixes vasculares - Cucurbita, abóbora, seção longitudinal de caule,
desenho gráfico em cores - Cucurbita, seção transversal de caule mostrando a superfície dos tubos de seiva - Cucurbita
pepo, seção transversal de feixe vascular com alta ampliaçào de detalhes: lenho, líber e lâminas de seiva - Nymphaea, lírio
d’água, caule aquático com idioblastos, seção transversal - Coleus, seção transversal de um caule quadrado mostrando
colênquima - Aristolochia, caule de um ano, seção transversal - Aristolochia, caule idoso, seção transversal - Fagus, faia,
três seções de madeira: cruzada, radial e tangencial - Sambucus, sabugueiro, caule com lenticelas, seção transversal Tilia, lima, caule de um ano, seção transversal - Tilia, caule com dois anos, seção transversal - Tilia, caule com três anos,
seção transversal - Elodea, alga marinha, seção transversal de caule aquático mostrando feixe primitivo - Piper Nigra,
pimenta-do-reino, seção transversal de caule de dicotiledônea com feixes espalhados - Topo de caule e tecido meristemático
da Elodea, seção longitudinal mediana mostrando a origem das folhas e ponto de crescimento

Folhas: Pinus, folha (agulha), seção transversal de folhas gimnospermas - Pinus, folha (agulha), seção transversal,
desenho gráfico em cores - Elaegnus, oliveira, pêlos estelados tipo camada, unidade integral - Verbascum, verbasco,
pêlos de folhas ramificadas, unidade integral - Tulipa, epiderme de folha com estômatos, unidade integral, estômatos e
células protetoras - Estômatos de epiderme de folhas, vista da superfície e seção, desenho gráfico em cores - Zea Mays,
milho, folha de gramínea monocotiledônea, seção transversal - Folha típica de monocotiledônea, seção transversal, desenho
gráfico em cores - Syringa, lilás, seção transversal de folha dicotiledônea mesófita típica, para estudo geral - Folha típica
dicotiledônea, desenho gráfico em cores - Elodea, seção transversal de folha mostrando a estrutura simples de uma folha
aquática - Nymphaea, lírio d’água, folha flutuante com câmaras de ar, seção transversal - Nymphaea, lírio d’água, seção
transversal, desenho gráfico em cores - Nerium, oleandro, folha com estômatos submersos, seção transversal de folha
xerófica - Folha xerófica típica, seção transversal, desenho gráfico em cores - Agava, folha xerófica com derme espessa,
seçào transversal - Coffea Arabica, café, folha, seção transversal - Dionaea, caça-moscas, seção trans
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versal de folhas e glândulas digestivas - Drosera, folha com pêlos glandulares, unidade integral - Utricularia, planta bexiga,
unidade integral de bexiga, Aesculus, castanheiro, seção transversal do broto da folha mostrando escama do broto e
folhas dobradas embutidas - Ficus Elastica, seringueira, seção transversal de folha com cistólitos - Buxus, buxo, seção
transversal de folha xerófita com cutícula espessada e diversas camadas enfileiradas

Flores e frutos: Pinus, pinheiro, grãos de pólen maduros, unidade integral - Pinus, cone macho com pólen, seção
transversal (cone estaminado) - Pinus, seção longitudinal mediano de cone fêmea jovem, megasporófilos com brácteas e
camadas ovulíferas, óvulos - Pinus, seção longitudinal mediana de cone fêmea no primeiro ano, vista geral com óvulos
crescendo - Pinus, óvulos com arquegônia, seção longitudinal mediana - Pinus, embrião e endosperma, seção longitudinal mediana mostrando cotilédones - Pinus, embrião e endosperma, seção transversal mostrando cotilédones - Tipos
misturados de pólens, mostrando diversas formas de diferentes espécies, Lilium, antera, seção transversal, mostrando
câmaras de pólen e grãos de pólen - Lilium, ovário, seção transversal mostrando arranjo de óvulos, vista geral - Lilium,
ovário, seção transversal, o óvulo mostra o embriosaco com o megasporo da célula mãe, estado de repouso - Lilium,
ovário, seção transversal, o embriosaco mostra a anáfase da segunda divisão homeotípica com duas figuras de divisão Lilium, ovário, seção transversal, oito embriosacos maduros com células de ovo, sinérgicas, núcleos polares e células
antípodas - Lilium, seção longitudinal de estigma com pólen e tubos de pólen - Lilium, seção longitudinal de tubo de pólen
crescendo, mostrando as divisões das células geradoras núcleos do esperma - Solanum, batata, seção transversal de
ovário com formação de embriões - Capsella, bolsa-de-pastor, seção longitudinal de óvulos com embriões - Botão de flor
monocotiledônea, seção transversal mostra diagrama floral - Botão de flor dicotiledônea, mostra diagrama floral - Arum
Maculatum, pé-de-bezerro, seção longitudinal de flor, armadilha de inseto - Lycopersicum, tomate, seção transversal de
botão de flor mostra diagrama floral e placentaçào axilar - Phaseolus, feijão, seção transversal de vagem mostrando
pericarpo e semente - Papaver, papoula, de flor mostra placentação parietal - Solanum Tuberosum, batata, seção transversal de botão de flor para diagrama floral - Taraxacum, dente-de-leão, seção longitudinal de flor composta com floretas
tubulares e linguladas - Taraxacum, dente-de-leão, flor composta, desenho gráfico em cores - Cocos Nucifera, coco,
endosperma, seção transversal - Citrus, limão, fruta jovem, seção transversal - Triticum, trigo, seção transversal da semente
(grão) mostrando a cobertura da semente, o endosperma com amido armazenado e embrião, vista total - Triticum, seção
longitudinal e semente (grão) mostrando todos os detalhes, vista integral, média ampliação - Triticum, seção longitudinal
do embrião mostrando os pontos de crescimento do caule, origem da folha, escudo, raiz primária - Triticum, trigo, semente
(grão), desenho gráfico em cores - Zea Mays, milho, grão (semente) seção longitudinal, embrião e endosperma.

Atlas No. TE

Citologia e Genética

Atlas de 10 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 67 ilustrações em cores que complementam
as séries E de lâminas preparadas para microscópio
Células animais e genéticas: Célula animal típica, mostrando todos os detalhes visíveis à luz do microscópio eletrônico
em diferentes cores - Epitélio escamoso, células isoladas. São vistos núcleos e citoplasma - Músculo estriado seção
longitudinal mostrando núcleos, estria e miofibrilas - Osso compacto humano, seção transversal, mostrando células e
canalículos - Cartilagem hialina humana, seção transversal - Fibras isoladas do nervo, mostrando camadas mielinas e
nódulos de Ranvier - Células animais simples no fígado, seção transversal com membranas celulares, núcleos e citoplasma
- Microfoto eletrônica de células do fígado mostrando núcleo, mitocôndrios, citossomas, lisossomas, dictiossomas, glicogênio
- Fagocitose nas células estelares do fígado, seção transversal - Ovário de gato, seção transversal, mostrando folículos de
Graaf primários e secundários - Trompa de Falópio com ovos embutidos (oócitos), seção transversal, alta ampliação dos
detalhes - Testículo de sapo, seção transversal, mostrando espermatogênese. Espermatogonia, espermatócitos,
espermátides e espermatozóides maduros - Testículo de carpa, seção transversal mostrando meiose e espermaogênese
- Mitose animal, desenho gráfico em cores de 9 fases diferentes - Divisão redutora durante a espermatogênese em
humaos e animais, todas as fases, desenho gráfico em cores - Cromossomas gigantes na glândula salivar da larva do
quirônomo com grandes cromômeros. Corada para DNA - Cromossomas gigantes do quirônomo, desenho gráfico em
cores - Cromossomas humanos em esfregaço de cultura de sangue - Cariótipos de cromossomas humanos - Cromossomas
arrancados do estágio diplóteno de célula de ovo vivo da salamandra (contraste de fases) - Útero da Ascaris Megalocephala,
seção transversal mostrando detalhes da meiose com cromossomas e eixo nuclear - Corpos (cromatina sexual) no epitélio
escamoso da fêmea - Células pigmentadas da pele - Armazenagem de glicogênio nas células do fígado, seção - Núcleo
de ameba, microfoto ao vivo - Mitocôndrios e seção fina do rim ou fígado, especialmente preparada e corada - Mitocôndrios,
estrutura, desenho esquemático em cores - Complexo de Golgi, seção de gânglio espinhal - Complexo de Golgi, estrutura,
desenho esquemático em cores - Ova de Psammechinus (ouriço do mar). Ovo fertilizado - Ova de Psammechinus (ouriço
do mar). Estágio de duas células - Ova de Psammechinus (ouriço do mar). Estágio de quatro células - Ova de Psammechinus
(ouriço do mar). Estágio de oito células - Herança de dois genes ligados na Drosophila: cruzamento, cruzamento retroativo,
grupos de ligação - Troca de genes em dois grupos de ligações correspondentes da Drosophila, interpretação cromossômica
- Genética da Drosophila, tipo adulto selvagem, unidade integral - Drosophila, olho em barra, mutante, unidade integral Drosophila, olho castanho mutante, unidade integral - Drosophila, vestígio de asa mutante, unidade integral - Drosophila,
olho branco mutante, unidade integral

Células vegetais e genéticas: Célula vegetal típica mostrando detalhes visíveis e á luz do microscópio eletrônico, em
cores diversas - Microfotos eletrônicas de núcleo de célula vegetal, paredes celulares, vacúolos, mitocôndrios, retícula
endoplasmática, plasmodesma e cloroplastos - Epiderme de Allium (cebola), unidade integral mostrando células vegetais
simples, com paredes celulares, núcleos e citoplasma - Topo do caule e tecido merismático da Elodea, seção longitudinal
mostrando zona de crescimento e origem da folha - Tronco da Tilia macerado e unidade integral mostrando células lenhosas,
vasos e fibras - Pontas da raiz de Allium seção longitudinal, mostrando divisão celular (mitose) em todos os estágios:
interfase (estágio de repouso) - prófase inicial - prófase adiantada - metáfase inicial - lâmina equatorial da metáfase anáfase inicial - telófase - reconstrução - Divisões de maturação (meiose e mitose) no pólen de células mães de Lilium, 18
estágios, desenho em cores - Células mães de pólen de Lilium. Prófase inicial (leptótena) primeira divisão (meiose)
mostrando cromossomas como camadas finas - Células mãe do pólen de Lilium, Prófase adiantada (diacinésica) primeira
divisão (meiose), redução de cromossomas - Células mãe do pólen. Metáfase e anáfase de primeira divisão (meiose)
mostrando eixos nucleares e cromossomas contraídos - Células mãe do pólen. Segunda divisão, intercinese, quatro
estágios da célula - Plasmodesmata em seção transversal de semente de palmeira - Mitocôndrios, fina seção longitudinal
de raiz de Allium coradas para mostras de mitocôndrios - Pera, seção transversal mostrando células de pedra (celerênquima)
- Tubérculo de Solanum (batata) seção transversal mostrando grãos de cortiça e de amido - Cucurbita (abóbora) seção
longitudinal de caule mostrando feixes vasculares com tubos de seiva, vasos espirais e anulares, fibras de esclerênquima
- Ricinus endosperma, seção transversal mostrando grãos aleuronas - Ovário de Lilium (lírio), seção transversal mostrando
arranjo de óvulos e embriosaco - Spirogyra, algas verdes, mostrando estágios de conjugação e formação de zigotos

Atlas No. TF

Embriologia

Atlas de 8 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 61 ilustrações em cores que complementam
as séries F de lâminas preparadas para microscópio
Embriologia do ouriço do mar: Ovos não fertilizados - ovos fertilizados - duas células - quatro células - oito células
- dezesseis células - trinta e duas células - mórula -blástula -blástula começando a gastrulação - continuando a gastrulação
- larva plutea - embriologia, desenhos gráficos esquemáticos todos os estágios

Embriologia do sapo: Ovo não eclodido com capa gelatinosa, vista do polo do animal, local dos ovos e corpos
polares, unidade integral - Ovo, estágio de duas células, Ovo ainda não completamente separado, unidade integral - Ovo,
estágio de duas células - Ovo, estágio de quatro células, segundo sulco vertical ao primeiro, unidade integral - Ovo,
estágio de quatro células, seção transversal - Ovo, estágio de oito células, quatro micrômeros e quatro macrômeros,
unidade integral - Ovo, estágio de oito células, seção longitudinal mostra polo vegetal e animal - Mórula, seção longitudi-
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nal, células animal e vegetal claramente visíveis - Blástula, seção longitudinal mostrando blastocoela - Gástrula precoce,
seção longitudinal, mostrando blatocola, intestino primitivo, blastoporo - Gástrula adiantada, seção longitudinal, mostrando
ligação de gema - Nêurula precoce, seção transversal mostra lâmina neural, corda, mesoderme ,intestino primitivo Neurula média, volutas neurais ficam mais próximas, unidade integral - Neurula adiantada, volutas neurais quase fechadas,
unidade integral - Neurula adiantada, seção transversal mostra tubo neural, unidade integral - Estágio precoce da cauda,
fenda dos olhos e expansão óptica, vista de pequena ampliação, unidade integral - Estágio médio da cauda, primórdios
das guelras - Estágio embrionário da cauda, seção transversal mostra somatopleura e esplancnopleura - Estágio embrionário
da cauda, seção longitudinal sagital, com cérebro, tubo neural, notocorda, trato digestivo, coração - Estágio embrionário
da cauda, seção longitudinal parasagital, mostra segmentos primitivos - Estágio Hatching do embrião, seção transversal
da cabeça mostrando cérebro e olhos - Estágio Hatching do embrião, seção transversal do coração mostrando endocárdio,
miocárdio e pericárdio - Estágio Hatching do embrião, seção transversal da região do abdomên - Larva recentemente
incubada, seção longitudinal sagital, com cérebro, tubo neural, notocorda, trato digestivo, coração, sucção oral - Larva
recentemente incubada, seção longitudinal parasagital, mostrando pronefos primordiais, duto de Wolff - Girino jovem,
seção transversal da cabeça. Cérebro, olhos e fenda oral - Girino jovem, seção transversal da região das guelras, com
guelra, coração, medula oblongada, primórdios do labirinto - Girino jovem, seção transversal do abdômen, com estômago,
intestino, fígado, mesonefros e nefrostomas

Embriologia da galinha: 6 horas, seção longitudinal mostrando a formação do entoderme - 18 horas, unidade integral
mostrando sulco primitivo, nódulo primitivo e primórdio da notocorda - 24 horas, unidade integral mostrando sulco primitivo,
nódulo primitivo, sete somitos e lâmina neural - 24 horas, seção transversal, mostrando lâmina neural, notocorda e
mesoderma - 28 horas, unidade integral dez somitos, primórdios de coração e olhos, notocorda - 36 horas, seção transversal da região posterior do abdomên mostra fenda neural, notocorda e mesoderma - 36 horas, seção transversal da região
anterior do abdômen mostra tubo neural, notocorda, mesoderme formando miotoma e esplancnotoma - 36 horas, seção
transversal da região do coração mostra primórdios do coração com miocárdio e endocárdio - 40 horas, unidade integral,
quinze somitos, coração, primórdios do cérebro - 45 horas, seção longitudinal, mostra nódulo primitivo, formação de
mesoderma e somitos, coração e cérebro - 48 horas, seção transversal, abdômen, miotoma, nefrotoma e esplancnotoma
- 50 horas, unidade integral mostra coração, primórdios de coração e olhos, vesículas auditivas e cavidade oral - 3 dias,
unidade integral sistema vascular sangüíneo injetado: Coração, vasos da guelra, aorta, sistema venoso, vasos
estraembriônicos - 3 dias, seção transversal da região posterior do abdomên, mostrando cavidades celômicas, nefrotoma,
duto de Wolff, dobras amnióticas - 3 dias, seção transversal da região da cabeça. Primórdios do cérebro e olhos, arcos
branquiais com vasos - 4 dias, seção transversal da região anterior do abdômen, pronefros, duto de Wolff - 4 dias, seção
transversal da região do coração, primórdio de asas e vértebras - 5 dias, unidade integral mostrando a formação da
cabeça, grandes olhos, início dos membros, arcos branquiais, alantóides - 8 dias, seção longitudinal com primórdio de
órgãos, coração, fígado, metanefros, cérebro - Desenvolvimento das penas, seção das asas em diferentes fases de
desenvolvimento

Atlas No. TG

Bactérias, Parasitas e Patologia

Atlas de 32 transparências tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 223 ilustrações em cores que
complementam as séries G de lâminas preparadas para microscópio
Bactérias úteis e nocivas - Bactérias esféricas, cocos: Nisseria gonorhoeae, causadora da gonorréia, diplococos
corados com azul de metileno - Staphylococcus aureus, órgão do pus, esfregaço de cultura, corado Gram - Streptococcus
pyogenes, esfregaço de pus mostrando gendes cadeias, corado Gram - Streptococcus lactis, organismos do soro do leite,
esfregaço de cultura mostrando cadeias coradas com azul de metileno - Sarcina lutea, corada Gram - Graffkya tetragena,
meningite, ocorre nas tétrades, corado Gram

Bastonetes (em formato de bastão), não formadores de esporos, gram-positivos: Mycobacterium
tuberculosis, esfregaço de catarro positivo, duplamente corado conforme Ziehl-Neelsen - Mycobacterium leprae, causadora
da lepra, esfregaço direto da lesão, corado conforme Ziehl-Neelsen - Corynebacterium diphteriae, corado Gram

Bastonetes (em formato de bastão), não formadores de esporors, gram-negativos: Azotobacter, organismos
do solo, corado Gram - Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens), organismos cromogênicos, corados Gram - Aerobacter
aerogenes, bactéria intestinal, corada Gram - Proteus vulgaris, causadora da putrefação, esfregaço de cultura Gram Acetobacter aceti, fabricação de vinagre, corada Gram - Escherichia coli, bacilo do cólon, corado Gram - Eberthella typhi,
causador de febre tifóide, corado Gram - Samonella paratyphi, causador da febre paratifóide, esfregaço corado Gram Salmonella enteritidis, causa envenenamento das carnes, esfregaço corado Gram - Klebsiella pneumoniae (B. friedladen),
causa pneumonia, especialmente corado para mostrar bactérias e cápsula - Pateurella pestis, causa peste, esfregaço
corado Gram - Hemophilus influenzae, (Pfeiffer), esfregaço corado Gram - Rhizobium radicicola, organismos fixadores de
nitrôgenio, seção transversal, de nódulos de raiz de tremoço com bactérias no local (simbiose) - Rhizobium radiciola,
esfregaço corado Gram - Bacterium erysipelatos, causa erisipela, corado Gram
Bacilos (em formato de bastão), formadores de esporos: Bacillus subtilis, bacilo do feno, bacilos e esporos
duplamente corados com carbufucsina e azul de metileno - Bacillus mycoides, organismos muito presentes no solo em
grandes cadeias, corado metacromaticamente com violeta genciana para particulas internas - Bacillus mesentericus,
esfregaço corado Gram - Bacillus anthracis, causa doença nas pessoas que classificam lã, esfregaço direto do baço
infectado, corante de Olt - Bacillus anthracis, esporos corados - Clostridium septicum, esporos corados - Clostridium
tetani, causa trismo, corado especialmente para mostrar os esporos terminais pelo método Ziehl-Neelsen - Clostridium
perfringens, especialmente corado para mostrar esporos centrais

Bactérias espirais e espiroquetas: Vibrio comma, causa cólera asiática, esfregaço corado Gram - Rhodospirillum
rubrum, bastões cromogênicos, esfregaço corado Gram - Spirillum volutans, um flagelado muito grande, corado
especialmente para mostrar os flagelos - Spirochaeta duttoni (Borella recurrentis), causa febre recidivante africana, esfregaço
de sangue corado para espiroquetas - Treponema pallidum, seção de lesão sifilítica, as espiroquetas estão coradas pelo
método da prata de Levaditi

Grupos Mistos: Bactérias do intestino humano, espécies mistas, coradas Gram - Bactérias da boca, mostrando cocos,
bacilos, espiroquetas. Corados Gram para organismos Gram positivos e Gram negativos - Bactérias da boca, mostrando
cocos, bacilos e espiroquetas, desenho gráfico em cores - Bactérias do pão, coradas com azul de metileno - Bactérias do
iogurte, coradas com carbolfucsina - Streptomyces griseus, organismos ramificados (estreptomicina), esfregaço corado
Gram - Actinomyces, causa caroços na mandíbula, esfregaço corado - Sphaerotilus natans, de águas podres, longas
cadeias em camadas - Bactérias da cárie em seção longitudinal, da doença dos dentes humanos, duplamente corada

Parasitas de humanos e de animais - Protozoários: Protozoários parasitas: Trypanosoma, Leishmania,
Toxoplasma, Giardia lamblia, Trichomonas, Balantidium. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Bebesia, Entamoeba
histolytica, E. coli - (IFAT - Teste de Anticorpos Fluorescentes Indireto) Isotiocianato fluorescente, reação negativa - (IFAT
- Teste de Anticorpos Fluorescentes Indireto) Isotiocianato fluorescente, reação positiva - Trypanosoma brucei gambiense,
corado Giemsa - Trypanosomas não patogênicos, corados Giemsa - Trypanosoma cruzi, ciclo de vida, doença de Chagas
- Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, esfregaço de sangue, corado Giemsa - Trypanosoma cruzi, doença de Chagas,
seção longitudinal de músculo cardíaco com amatigotos - Rhodnius prolixus, barbeiro, vetor da doença de Chagas Leishmania, ciclo de vida - Leishmania tropica, úlcera oriental - Leishmania donovani, Kala Azar em esfregaço de baço,
corado Giemsa - Leishmania donovani, Kala Azar em seção de baço - Trichomonas vaginalis, corado Giemsa - Giardia
lamblia (Lamblia intestinalis), Trophzoite, hematoxilina de ferro - Giardia lamblia (Lamblia intestinalis), quisto, hematoxilina
de ferro - Sarcocystis tenella, seção de tecido de músculo infetado mostrando os parasitas nos tubos de Miescher Entamoeba histolytica, ciclo de vida - Entamoeba histolytica, trofozoites, hematoxilina de ferro - Entamoeba histolytica,
quisto com 4 núcleos, hematoxilina de ferro - Entamoeba histolytica, seção de intestino infetado mostrando os parasitas Entamoeba coli, trifozoite, hematoxilina de ferro - Entamoeba coli, quisto com 8 núcleos, hematoxilina de ferro
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- Plasmodium falciparum, ciclo de vida - Plasmodium berghei, esfregaço de sangue, corado Giemsa - Plasmodium falciparum,
esfregaço de sangue, corado Giemsa - Plasmodium cynomolgi, meronte exoeritrocítico (esquizonte) no fígado de macaco
- Plasmodium spec. seção longitudinal de intestino de mosquito mostrando numerosos oócitos e esporocistos na superfície
exterior - Plasmodium spec. seção da glândula salivar de um mosquito infetado mostrando numerosos esporozoites triangulares nas células glandulares - Plasmodium vivax, trofozoiteem um eritrócito - Plasmodium vivax, meronte maduro
(esquizonte) com merozoites e grânulos no pigmento da malária - Plasmodium malariae, caracteristicamente formando
„bandos“ com forma trofozoite - Plasmodium malariae, meronte jovem - Plasmodium falciparum (sinete), estágios típicos
da formação de anéis, típico, no sangue periférico - Plasmodium falciparum, gametócito do sangue periférico, pigmento da
malária na membrana do eritrócito deshemoglobinado - Plasmodium gallinaceum, malária das galinhas, esfregaço de
sangue com eritrócitos infetados - Toxoplasma gondii, peudoquisto, corado Giemsa - Toxoplasma gondii, quisto - Nosema
apis, disenteria de abelhas, seção de intestino afetado com parasitas - Monocystis lumbrici, esfregaço de vesícula seminal
de minhoca com esporócitos - Gragarina, do intestino de verme dos alimentos - Eimeria stiedae, causa coccidose em
coelhos, seção de fígado mostra o ciclo de vida do parasita: esquizogonia, gametas, oócitos maduros, etc. - Babesia
bigemina numa fina película de sangue de vaca, corado Giemsa - Balantidium coli, hematoxilina de ferro

Platelmintos: Dicrocoelium lanceolatum (dendrítico), pedaço de fígado de carneiro. Unidade integral do espécime
inteiro, mostrando os discos de sucção, testículos, vitelária, útero com ovos, etc. - Fasciola hepatica, fatia de figado de
bovino, unidade integral do espécime inteiro mostrando sistema digestivo, gônadas e todos os detalhes - Fasciola hepatica,
ova, unidade integral - Fasciola hepatica, seção transversal de fígado infetado de caracol (hospedeiro intermediário) com
esporócitos e rédias - Fasciola hepatica, miracidium, unidade integral larva ciliada infetante - Fasciola hepatica, esporocisto
isolado contendo rédia, unidade integral - Fasciola hepatica, rédia isolada com cercária, unidade integral - Fasciola hepatica,
cercária isolada, unidade integral - Schistosoma spp., ciclo de vida - Schistosoma mansoni, cercária em forma de garfo
com glândulas de penetração (corada de azul) - Schistosoma mansoni, dois pares numa veia seccionada cruzada Schistosoma mansoni, macho e fêmea copulando, corados carmim - Schistosoma haematobium, ovo com espinha terminal, unidade integral - Schistosoma japonicum, ovo sem espinha, unidade integral - Schistosoma mansoni, ovo com
espinha subterminal, unidade integral - Taenia saginata e Taenia solium, ciclo de vida - Taenia saginata, verme em forma
de fita, escólex sem ganchos, unidade integral - Taenia saginata, proglótide maduro corado e montagem plana para
mostrar o útero ramificado cheio de ovos, unidade integral - Taenia saginata, proglótide para mostrar cutícula, testículo,
útero e canais excretores - Taenia saginata, ovos com seis embriões enganchados - Taenia solium, verme em forma de
fita, escólex com ganchos, unidade integral - Taenia solium, cisticercos (cysticercus cellulosae), verme em forma de fita na
bexiga do porco, com escólex estendido, unidade integral - Taenia pisiformis, proglótide estendida, unidade integral para
mostrar o completo desenvolvimento dos órgãos sexuais - Hymenolepis nana, minúsculo verme em forma de fita do
homem, escólex com rostro e sugadores, unidade integral - Fileira circular de ganchos do escólex do Hymenolepis nana
(vista de cima) - Hymenolepis nana, proglótides, unidade integral - Diphyllobothrium latum, verme em forma de fita do
peixe, proglótide, unidade integral - Echinococcus granulosus, verme em forma de fita dos cães (também perigoso ao
homem), espécime completo com escólex e uns poucos proglótides, unidade integral - Echinococcus granulosus, seção
transversal de quisto hidátido, mostrando geração de capsulas, escólices e paredes de quistos - Echinococcus granulosus,
protoscólices livre do hidátido. Foto de amplitude limitada - Echinococcus multiocularis, seção de hidátido multivesicular ou
esporângeo contendo numerosos protoscólices - Reação pAS

Nematelmintos: Trichinella spiralis, seção de músculo infetado mostrando larvas enquistadas, triplamente corada Trichinella spiralis, peça de músculo infetado achatado e unidade integral para mostrar larvas enquistadas inteiras - Ascaris
lumbricoides e Enterobius vermiculares, ciclos de vida - Ascaris lumbricoides, verme roliço do homem e do porco, seção
transversal d fêmea na região dos órgãos reprodutores - Ascaris lumbricoides, seção transversal de macho na região dos
órgãos reprodutores - Ascaris lumbricoides, ovo, unidade integral - Enterobius vermicularis (oxiúros), verme em forma de
linha do homem, adulto, fêmea, cheio de ovos, unidade integral - Enterobius vermicularis, ovo, unidade integral - Trichuris
trichiura, ovo, unidade integral - Heterakis spumosa, verme do intestino da galinha, espécime adulto, unidade integral Ancylostoma duodenale, verme em forma de gancho, parte posterior de macho mostra detalhe da bolsa, unidade integral
- Ancylostoma duodenale, adulto fêmea, unidade integral, baixa ampliação - Ancylostoma duodenale, adultos macho e
fêmea copulando, unidade integral - Ancylostoma duodenale, secão transversal, adulto fêmea - Ancylostoma duodenale,
ovo, unidade integral - Dracunculus medinensis, macrofoto - Onchocerca volvulus, filaria em nódulos subcutâneos, seção
transversal - Wuchereria bancrofti, microfilaria em camadas, numa película fina, corado Giemsa

Aracnídeos: Ornithodorus moubata, transmissor da febre africana tipo recidivante - Borrelia duttoni (agente causador
da febre africana tipo recidivante). Corado Giemsa - Ixodes ricinus, carrapato duro, unidade integral - Neotrombicula
autumnalis, ácaro da colheita ou carrapato de outono, unidade integral - Demodex folliculorum, ácaro do folículo de
humanos, espécime adulto, unidade integral corado carmim - Demodex folliculorum, pele humana com parasitas, seção Sarcoptes scabiei, penetra a epiderme, seção da pele

Insetos: Lipoptena cervi, piolho, espécime adulto, unidade integral - Pediculus humanus, piolho humano, adulto, unidade
integral - Phthirus pubis, piolho púbico, adulto, unidade integral - Phthirus pubis, ovo, agarrado ao pêlo, unidade integral Cimex Lectularius, percevejo, unidade integral - Haematopinus suis, piolho de porco, unidade integral adulto - Stomoxis,
mosca dos estábulos, partes sugadoras da boca - Culex pipiens, pernilongo, unidade integral - Culex pipiens, parte
posterior da larva, unidade integral, grande ampliação - Culex pipiens, mosquito comum, adulto, unidade integral baixa
ampliação para estudo geral - Culex pipiens, partes da cabeça e boca de fêmea, unidade integral - Culex pipiens, partes
da cabeça e boca de macho, unidade integral - Culex pipiens, seção transversal de partes da boca de adulto fêmea
mostrando labro, maxilas, hipofaringe com o duto salivar - Culex pipiens, ovos, unidade integral - Anopheles, mosquito da
malária, adulto, unidade integral baixa ampliação para estudo geral - Anopheles, partes da cabeça e boca de adulto
fêmea, unidade integral - Anopheles, partes da cabeça e boca de adulto macho, unidade integral - Pulex irritans, pulga
humana, adulto, unidade integral - Xenopsylla cheopis, pulga de rato, transmissora da peste bubônica, adulto, unidade
integral - Ctenocephalus canis, pulga de cão, adulto, fêmea, unidade integral - Ctenocephalus canis, pulga de cão, adulto,
macho, unidade integral - Nosopsyllus fasciatus, pulga de rato, adulto, unidade integral - Ceratophyllus gallinulae, pulga de
galinha, adulto, unidade integral
Doenças humanas (patologia) - Alterações anormais de células e tecidos: Degeneração gordurosa e
parenquimatosa do fígado - Hemosiderose do fígado - Glicogenose do fígado - Cirrose pigmentária do fígado - Esofagite
necrótica - Granuloma corpo estranho, com hemosiderina e células gigantes - Tonsilite - Cirrose hepática
Lesão de órgãos circulatórios e de órgãos formadores de sangue: Adiposidade do coração - Calosidade
cardíaca, Miocardite crônica, aguda recidivante - Trombose venosa de músculo - Infarto do baço - Leucemia crônica
mielóide do baço - Melanemia malarial do baço - Antracose pulmonar

Alterações patológicas de pulmão e fígado, tuberculose e pneumonia: Calosidade cardíaca - Pneumonia
gripal - Pneumonia por difteria - Pneumonia crônica - Pneumonia necrótica - Tuberculose pulmonar miliar - Tuberculose
crônica da cavidade pulmonar com bactérias - Icterícia hepática
Reação renal depois da arteriosclerose, distúrbio metabólico e inflamação, colite: Atrofia glomerular
renal - Degeneração renal amilóide - Nefrite hemorrágica aguda - Glomerulonefrite crônica - Nefrite embólica séptica Colite disentérica Shiga-Kruse

Inflamações especificas após infecção com espiroqueta da sífilis: Sífilis hepática congênita, espiroquetas
prateados conforme Levaditi - Sífilis hepática congênita (fígado feuerstein), corada por rotina - Tumor sifilítico de testículo
Alteração progressiva de tecidos e órgãos lesados (Hipertrofia e hiperplasia): Ateroma na cabeça Estrófula colóide - Testículo suspenso mostrando hiperplasia das células de Leydig - Hipertrofia da próstata - Sarcoma de
célula gigante de maxila

Tumores benignos e malignos: Côndroma do osso pubiano - Mioma de útero - Fibroadenoma de mama - Tumor
misto fibroepitelial da glândula parótida - Melanosarcoma de pele - Sarcoma de célula eixo - Carcinoma cervical de útero
- Sarcoma de testículo - Cistadenoma papilífero de ovário - Carcinoma gelatinoso de reto - Linfosarcoma mediastino Carcinoma metastático de fígado
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Atlas No. TH

Ciência Ambiental

Incluindo mais de 95 ilustrações coloridas em 15 transparências. - Compatível com a Série H de 72
Lâminas Preparadas
A Floresta: Árvores saudáveis (fotografia colorida) - Marcas distintas em árvores danificadas (fotografia colorida) Pinheiro (Pinus), folhas saudáveis, s.t. - Pinheiro (Pinus) folhas danificadas por chuva ácida, s.t. - Abeto (Abies), folhas
saudáveis, s.t. - Faia (Fagus), folhas saudáveis s.t. - Faia (Fagus), s.t. de folhas com epiderme e cloroplasto destruídos Rhytisma acerinum, mancha de alcatrão do bordo, conseqüência do cultivo de um produto único - queda precoce de
folhas, causada por sal de degelo, base da folha com cicatriz s.l - Líquen saudável, indicador de ar puro - Líquen danificado
pela poluição do ar - Pinus, seção transversal de madeira normal - Madeira destruída por fungos - Nódulos de Raiz de
Alnus, com bactérias simbiônticas - Madeira com anéis anuais estreitos, anômalos causados pela seca, s.t. - Anéis Anuais,
s.t. de caule de carvalho - Córtex com galerias larvais de besouro de abeto vermelho. Padrão de gravação - Cecídios
causados por vespa em rosa-de-cão (silvão) - Cecídio com formato de abacaxi no abeto vermelho, causado por piolhos Proteção Integrada de Planta: Método oscilante - Proteção Integrada de Planta: Armadilha de Feromônio - Efeito de filtro
da floresta, gráfico - As florestas como absorvedores de som, gráfico Poluição da Água: Grau I: zona de água pura de um riacho montanhês (zona oligossapróbia). Purificação e Oxigenação
natural - Bioindicatores (organismos) de grau I (zona oligossapróbia) - Diatomáceas, espécies mistas de água pouco
poluída - Cladophora, alga verde com filamentos se ramificando em água moderadamente poluída - Grau II: água de
superfície moderadamente poluída (zona beta-mesossapróbia) - Bioindicatores (organismos) de grau II = zona
moderadamente poluída (zona beta-mesossapróbia) - Anabaena, algas azul-esverdeadas, em água eutrófica - Spirogyra,
alga verde filamentosa em água rica em nutrientes - Grau III: água de superfície criticamente poluída (zona alfamesossaprófica) - Bioindicatores (organismos) de grau III = zona altamente poluída (zona alfa-mesossapróbia) - Água
extremamente poluída (grau IV, zona polissapróbia) de um oásis - Grau IV: água de superfície extremamente poluída
(zona polissapróbia) - Bioindicatores (organismos) de grau IV = zona extremamente poluída (zona polissapróbia) - Recipientes
para lama secundária em grandes estações de tratamento esgoto (Detroit, E.U.A.) - Euglena, flagelado verde comum,
ocorrendo em águas eutróficas paradas - Rotíferos (Rotatoria), animais pequenos de água pútrida - Wasserbluthe
(Microcystis), alga azul-esverdeada „florescendo“ em água parada - Carchesium, ciliado com formato de sino em água
moderadamente poluída - Bactérias Putrefativas (Spirillum) de lama pobre em oxigênio - Bactérias Intestinais (Escherichia
coli) de água pútrida - Bactérias putrefativas (Sphaerotilus), formando longas cadeias com envolturas - Mofo de água
(Saprolegnia), prejudicial a plantas e animais, zoosporângio com formato de fuso - Mofo de água (Saprolegnia), celulasovo (oosferas) - Pele de peixe ferida por substâncias químicas, s.t. -

Vida no Solo e Aspectos para a Agricultura: Bactérias do solo (Bacillus megatherium), esfregaço - Bacillus
mycoides, organismos grandes do solo crescendo em cadeias - Azotobacter, organismos acidófilos do solo, solução de
metais pesados - Raiz de faia com micorrizo de ectotróficos (fungos de raiz), s.t. - Raiz de tremoceiro com bactérias
simbiônticas fixadoras de nitrogênio - Cogumelo (champignon), explicação geral. - Raiz de salgueiro (Salix), plantação que
protege contra erosão - Minhoca (Lumbricus) s.t., causando a melhoria do solo - Ácaro do solo de florestas, c.m. - Nervação
de folha de urtiga, parte de folha decídua apodrecida - Erosão causada por desmatamento - Precipício Ativo - Progressão
de declive de despenhadeiros - Redução da doença da batata (vários vírus) - Synchytrium endobioticum, batata de casca
preta, s.t. tecido infetado com estágios reprodutivos - Alforra de trigo (Tilletia tritici), basidiomiceto - Ferrugem do Feijão
(Uromyces appendiculatus), basidiomiceto - Ferrugem no centeio (Claviceps purpurea), ascomiceto - Claviceps purpurea,
ferrugem, s.l. de estroma com peritécio e asci - Casca de fruta (Venturia inaequalis resp. pirina), ascomiceto - Venturia
pirinum (Fusicladium), casca de pera, s.t. de folha com conidio - Plasmopara viticola, mofo felpudo de uvas, folha infetada
com conidióforo e conidio - Podosphaera leucotricha, mofo de maçã, folha com conidio s.t. - Botrytis allii, mofo cinzento de
cebola, s.t. de tecido infetado - Fungo, uma planta heterotrófica, gráfico - Broca do milho Europeu (Ostrinia = Pyrausta
nubilalis), Pyraustinae - Lagarta de Pieris brassicae, Pieridae - Proteção de planta, medidas biológicas: Besouro de ladybird
contra afídeos - Afídeo de grão (Sitobium granarium), Aphidae - Mofo Pulverulento de grão (Erysiphe graminis), ascomiceto
- Penicillium, molfo azul, micélio e conidióforos com formato de escova - Controle biológico da peste, pestes e seus
inimigos naturais, seleção -

Poluição do ar e Alérgenos: Grãos de pólen de diferentes tipos de plantas (angiospermas) - Grãos de pólen de
pinheiro, Pinus (Gimnospermas) - Poeira residencial misturada - Pó de madeira- Pó de amianto (cancerígeno) - Pó de
talco - Cristais de sabão em pó - Fibras de Poliamida - Fibra sintética - Ácaro de pó de uma sala de estar - Membrana
Mucosa do nariz humano, s.t. - Pulmão humano saudável, s.t. - Pulmão Humano prejudicado por partículas de pó, s.t. Efeito da fumaça em humanos (gráfico) - Mortalidade por câncer pulmonar em fumantes e não fumantes (gráfico) Importância da camada de ozônio (diagrama) - Sensibilidade à radiação (tabela). Influências Mutagênicas -
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