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LÂMINAS PREPARADAS
PARA MICROSCÓPIO

Microscópio, instrumento essencial para estudos
biológicos em escolas, colégios e universidades.
Associado a uma lâmina bem preparada, trans-
forma a demonstração, permitindo ao equipamento
uma melhor resolução em todas as magnitudes,
ressaltando todos os detalhes a serem explora-
dos, tornando a lâmina uma fonte precisa e ines-
gotável de conhecimento.
As lâminas preparadas LIEDER tem como dife-
rencial um rigoroso controle científico, resultado
de uma longa experiência, avançada tecnologia e
o fato de serem elaboradas em laboratórios pró-
prios. Todos os nossos produtos são garantidos
Made in Germany.
Os pré-requesitos para uma lâmina de qualidade são: bom material, sua preservação, acondicio-
namento 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 componen-
tes 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, padroniza-
das 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 especi-
ais, 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.  A
LIEDER reservam-se o direito de executar modificações aos conjuntos e compilações sem prévio
aviso.
Lâminas e séries especiais poderão ser desenvolvidas mediante solicitação prévia.  Faça uma
consulta.

Abreviaturas
s.t. secção transversal
s.l. secção longitudinal
u.i. unidade integral, preparação inteira
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JOGOS DE LÂMINAS PARA MICROSCÓPIO
As lâminas de microscopia LIEDER são preparadas em nossos laboratórios sob um rigoroso controle
científico. Elas são o produto de uma longa experiência combinado às técnicas mais modernas.
O pré requisito para uma excelente preparação é utilizar um bom material, bem preservado e fixado de
modo a que as estruturas mais delicadas se mantenham num estado o mais próximo possível do natural.
As secções micrótomas são cortadas por pessoal altamente qualificado e experiente. Essas secções são
de uma espessura que resultam em lâminas das quais se obtêm a máxima resolução de seus componentes
estruturais.
Especial atenção é dada à técnica de coloração e em cada caso o método seleccionado para cada espécime
assegura a melhor diferenciação possível, combinada a uma alta definição e durabilidade da coloração.
As lâminas de microscopia preparadas LIEDER são feitas com vidro da melhor qualidade com bordas de
granulação fina e tamanho 26 x 76 mm (1 x 3"). Elas são enviadas em caixas sólidas de diferentes tamanhos
e preços. Todas as lâminas podem ser adquiridas em jogos e séries completas ou individualmente. Nos são
reservados os direitos de fazer pequenas alterações aos jogos e compilações.
Será nossa satisfação fazer ofertas especiais para quaisquer lâminas ou jogos que não estejam listados
em nosso catálogo.

Nossa oferta de lâminas foi consideravelmente aumentada e reorganizada. Nós temos:
– Jogos para escolas. Concebidos em séries estruturais, fornecem uma visão geral das áreas da biologia

que são de interesse para o ensino em escolas. Os jogos são também componentes de nosso „Programa
Multimédia de Biologia Microscópica“.

– Jogos abrangentes são maiores e englobam áreas maiores. Jogos básicos e complementares se
complementam e tratam do mesmo tópico.

– Jogos detalhados são geralmente menores e tratam de assuntos especiais em detalhes, por exemplo,.
sistemas de órgãos, membros típicos e representativos de grupos de animais ou plantas, assuntos de
fisiologia e ecologia.

Para obter mais lâminas de microscópio, slides coloridos e transparências para retroprojector, por
favor peça gratuitamente o nosso CATÁLOGO GERAL (160 páginas).

Abreviaturas
s.t. secção transversal
s.l. secção longitudinal
u.i. unidade integral, preparação inteira

     JOGOS ESCOLARES PARA BIOLOGIA GERAL

Nossas novas coleções para escolas 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, adequado para
trabalhar junto ao microscópio.
Estas séries são também parte da nossa abrangente PROGRAMA MULTIMEDIA PARA BIOLOGIA
MICROSCÓPICA. Para lista de conteúdos e descrição detalhada das séries A, B, C, D por favor consulte a
página 4 - 6 neste catálog

500 Lâminas Microscópicas, Jogo escolar A, jogo elementar 25 lâminas , (No. 501e - 525d)

600 Lâminas Microscópicas, Jogo escolar B, jogo suplementar 50 lâminas , (No. 601d - 650e)

700 Lâminas Microscópicas, Jogo escolar C, jogo suplementar 50 lâminas , (No. 701f - 750d)

750 Lâminas Microscópicas, Jogo escolar D, jogo suplementar 50 lâminas , (No. 751c - 800c)

850 Lâminas Microscópicas, Jogos escolares A, B, C e D juntos. Todos os quatro jogos, 175 lâminas
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4401d

4403c

4407e

4413f

4433c

4442c

4445f

4451e

4457e

4462e

4460d

4473d

4483e

4485d

4491f

4493d

4496f

2308c

2311c

2312c

2320c

2324c

SÉRIES PARA
O ENSINO MÉDIO

4410 Jogo No. I. Células, tecidos e ór-
gãos.
13 Lâminas preparadas para microscópio

4401d Célula animal simples em secções. de fígado
de salamandra

4402d Mitose, s.l. de extremidade da raiz de Allium
4403c Ranúnculo, s.t. de uma raiz de dicotiledônea
4404e Caule de monocotiledônea e dicotiledônea, duas

s.t. para comparação
4405c Syringa, lilás, s.t. de uma típica folha mesofítica

de dicotiledônea
4406c Epitélio colunar, s.t. de intestino de coelho
4407e Osso e cartilagem hialina, s.t.
4408d Músculo estriado de mamífero, s.l
4409d Músculo liso de mamífero, s.l. e s.t.
4410c Pulmão de gato, s.t.
4411c Esfregaço de sangue humano
4412d Pele do corpo humano, s.l
4413f Camundongo jovem, s. sagital. do espécime

inteiro mostrando todas as estruturas

4430 Jogo No. II. Metabolismo.
15 Lâminas preparadas para microscópio

4431e Hidra, pólipo de água doce, s.t. com ectoderme
e endoderme

4432d Carabus, estomago de besouro,
4433c Glândula salivar de gato, s.t.
4434c Esôfago de gato, s.t.
4435d Estômago fúndico de gato, s.t.
4436c Intestino delgado de gato, s.t. coloração padrão
4437f Intestino delgado, s.t.. veias sangüíneas injeta-

das
4438d Apêndice humano, s.t..
4439c Intestino grosso de gato, s.t.
4440c Fígado de porco, s.t.
4441d Túbulos de Malpighi de inseto, s.t.
4442c Rim primordial (mesonefros) de rã, s.t.
4443c Rim (metanefros) de coelho, s.t.
4444d Rim de camundongo com pélvis, s.l,
4445f Rim de camundongo, s.t. injetado para mostrar

armazenamento

4450 Jogo No. III. Órgãos do Sentido.
16 Lâminas preparadas para microscópio

4451e Paramécio, corado com prata para evidenciar
sistema neuroformativo

4452d Lumbricus, minhoca, s.t. com cordão nervoso
ventral

4453e Cérebro de inseto, s.l. frontal
4454e Planaria, secção. através do ocelo
4455f Haliotis, caramujo marinho, s.l de olho
4456e Helix, caramujo, s.l de olho
4457e Alloteuthis, lula, s.l. de câmara ocular
4458e olho composto de inseto, s.l.
4459e Rato jovem, s.t. de cabeça com olhos
4460d Retina de gato, s.t. mostrando bastonetes e co-

nes
4461e Ouvido interno (cóclea) de porco da Guiné, s.l.
4462e Botões gustativos da língua de coelho, s.t.
4463e Fibras nervosas periféricas, material ósmico

ácido mostrando nódulos de Ranvier
4464c medula espinhal de gato, s.t. com várias célu-

las nervosas motoras
4465c Cerebelo de gato, s.t. coloração padrão
4466f Cérebro de gato, s.t. corada com prata para evi-

denciar células piramidais

4470 Jogo No. IV. Órgãos e Funções Hor-
monais.
7 Lâminas preparadas para microscópio

4471d Ovário de gato, com folículo e corpo lúteo, s.t..
4472d Testículo de camundongo, s.t.. mostrando célu-

las de Leydig

4473d Glândula adrenal (suprarenal) de gato, s.t.
4474d Pâncreas de gato, s.t.com ilhotas de Lan-

gerhans,
4475f Glândula tireóide, função normal, s.t.
4476f Glândula tireóide, superatividade da glândula
4477f Hipófise (pituitária) s.l. sagital

4480 Jogo No. V. Genética, Reprodução
e Embriologia.
19 Lâminas preparadas para microscópio

4481g DNA e RNA corados em cores diferentes, s.l.
de extremidade da raiz de cebola

4482e Lilium, anteras jovens, meiose, estágio inicial de
prófase, s.t.

4483e Lilium, anteras jovens, estágio de diplóteno, s.t.
4484d Lilium, ovário com saco embrionário, s.t.
4485d Capsella bursa pastoris, s.l de embriões
4486h Cromossomos humanos, espalhado em fase de

metáfase, u.i.
4487g Cromossomos plumulosos
4488e Hidra com testículos, s.t.
4489e Hidra com ovários s.t.
4490f Platelminto (Taenia), proglótide madura, u.i.
4491f Ascaris, secção. de útero mostrando maturação

de ovos
4492e Besouro (Melolontha), ovários, s.t.
4493d Rã (Rana), s.t. de testículos mostrando esper-

matogênese
4494f Embriologia de rã: quatro estágios da célula, s.t.
4495f Rã: estágio de mórula, s.l.
4496f Rã: estágio de nêurula, s.t.
4497f Embriologia de galinha (Gallus): 24 horas s.t.
4498f Embriologia de galinha: 72 horas s.t.
4499d Útero de camundongo contendo embrião s.t.

HISTOLOGIA
E CIÊNCIA HUMANA
JOGOS ABRANGENTES

2300 Histologia de Vertebrados excluin-
do Mamíferos.
Peixes, anfíbios, répteis e aves.
25 Lâminas preparadas para microscópio

2301c Cyprinus, carpa, fígado,s.t.
2302c Cyprinus, testículos, s.t. mostrando espermato-

zóide
2303c Cyprinus, intestino delgado, s.t.
2304c Cyprinus, rim, s.t.
2305c Cyprinus, brânquias, s.t.
2306c Cyprinus, pele, s.t.
2307f Escamas de peixe, escamas ciclóide, ctenóide,

e placóide, u.i.
2308c Salamandra, pele com glândulas de veneno, s.t.
2309d Salamandra, s.t. através do tórax e patas dian-

teiras da larva
2310c Rana, rã, pulmão, s.t., pulmão simples em for-

ma de saco
2311c Rana, esfregaço de sangue com corpúsculos

nucleados
2312c Rana, estômago, s.t.
2313c Rana, intestino grosso s.t., com células calici-

formes
2314c Rana, fígado, s.t. mostrando duto bilear
2315c Rana, rim, s.t.
2316c Rana, testículo, s.t. para mostrar espermatogê-

nese
2317c Rana, pele s.t. mostrando glândulas
2318d Lacerta, lagarto, pele com escamas, s.l. sagital
2319c Gallus, galinha, esfregaço de sangue, com cor-

púsculos vermelhos nucleados
2320c Gallus, pulmão s.t.
2321c Gallus, estômago glandular, s.t.
2322d Gallus, ovário com ovos em desenvolvimento,

s.t.
2323d Gallus, pele com penas em desenvolvimento s.t.

ou s.l.
2324c Gallus, pele sem penas de pé, s.t.
2325c Gallus, asa e penas inferiores, u.i.
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2404c

2406d

2407d

2411c

2418d

2503d

2505d

2507d

2509d

2510f

2526c

2535d

2538e

2544e

2545d

2549d

9019f

9023e

9026f

9028f

9033f

9036e

2400 Histologia de Mamíferos,
Jogo Elementar.
25 Lâminas preparadas para microscópio

2401c Epitélio escamoso, células isoladas
2402e Tecido conjuntivo fibroso, u.i. de mesentério de

porco
2403e Tecido adiposo de mamífero, gorduras coradas
2404c cartilagem hialina de bezerro, s.t.
2405e Osso compacto de vaca, s.t.
2406d Músculos estriados de gato, s.l.
2407d Músculos lisos de gato, s.t. e s.l.
2408c Esfregaço de sangue, humano
2409d Artéria de gato ou coelho, s.t.
2410d Veia de gato ou coelho, s.t.
2411c Pulmão de gato, s.t.
2412c Pâncreas de porco com ilhotas de Langerhans,,

s.t.
2413c Língua de gato, s.t. com papilas cornificadas
2414d Estômago de gato, região fúndica, s.t.
2415c Intestino delgado de gato ou coelho, s.t.
2416d Fígado de porco, s.t.
2417d Rim de gato, s.t.
2418d Ovário de coelho, s.t., folículos em desenvolvi-

mento
2419d Testículo de rato, s.t, espermatogênese
2420d Cérebro de gato, s.t.
2421d Cerebelo de gato, s.t.
2422c Medula espinhal de gato, s.t.
2423e Fibras nervosas isoladas, nódulos de Ranvier
2424e Células de nervo, esfregaço de medula espinhal
2425d Escalpo, humano, s.l. de folículos pilosos

2500 Histologia de Mamíferos,
Jogo Suplementar .
Complementar ao Jogo No. 2400
50 Lâminas preparadas para microscópio

2501c Epitélio colunar de mamífero
2502c Epitélio ciliar de mamífero
2503d Tecido fibroso branco, s.l. de tendão de vaca
2504d Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical
2505d Cartilagem elástica, secção. Com coloração nas

fibras elásticas
2506d Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto
2507d Músculo estriado de gato, s.t.
2508c Músculo do coração de gato, s.l. e s.t.
2509d Medula vermelha dos ossos de vaca, secção.

ou esfregaço
2510f coração de rato, s.l sagital
2511d Traquéia de coelho, s.t.
2512c Baço de gato, s.t.
2513c Glândula linfática de gato ou coelho, s.t.
2514d Glândula adrenal (suprarenal) de coelho, s.t.
2515e Epífise (pineal) de vaca ou coelho, s.t.
2516e Hipófise (pituitária) de vaca ou porco, s.l.
2517d Glândula tireóide de vaca, s.t.
2518d Timo de vaca, s.t. com corpúsculos de Hassal
2519d Glândula parótida de gato, s.t.
2520d Dente, s.t. através da raiz ou coroa
2521c Esôfago de coelho, s.t.
2522c Apêndice vermiforme de coelho, s.t.
2523c Intestino grosso (colo) de coelho, s.t.
2524c Vesícula biliar de coelho, s.t.
2525f Rim s.t., coloração vital com azul trypan mos-

trando armazenamento
2526c Uretér de coelho, s.t.
2527c Bexiga urinária de coelho, s.t.
2528d Ovário com corpo lúteo s.t.
2529c Trompa de Falópio (tuba uterina) de porco, s.t.
2530c Útero de coelho, s.t.
2531c Placenta de coelho, s.t.
2532d Útero de rato, contendo embrião s.t.
2533d Vagina de coelho, s.t.
2534c Epidídimo de coelho, s.t.
2535d Esfregaço de esperma de touro
2536d Pênis de coelho, s.t.
2537d Próstata de porco, s.t.
2538e Cérebro de camundongo, órgão inteiro s.l.
2539f Cerebelo, s.t. coloração em prata para células

de Purkinje
2540e Gânglio simpático, s.t. de células nervosas mul-

tipolares
2541c Nervo periférico de coelho ou gato, s.l.
2542e Olho de gato, parte anterior com córnea s.t.
2543e Olho de gato, parte posterior com retina, s.t.

2544e Cóclea (ouvido interno) de porco da Guine, s.l
mostrando órgão de Corti

2545d Região olfativa de cachorro ou coelho, s.t.
2546e Papilas gustativas de língua de coelho (Papilla

foliata), s.t.
2547d Pele da palma humana, s.t.
2548d Escalpo, humano, s.t. de folículo piloso
2549d Desenvolvimento da unha de embrião,s.l. sagi-

tal
2550c Glândula mamária de vaca, s.t.

9000 Histologia Humana Normal,
Jogo Básico.
40 Lâminas preparadas para microscópio
Ao compilar as séries, basicamente somente
material fixado de alta qualidade foi utilizado na
preparação das lâminas. A espessura de corte
das secções do micrótomo é normalmente de 6
- 8 µm. O uso de métodos especiais de colora-
ção garante uma representação clara e multi-
colorida de todos os tecidos e estruturas. Esta
série de lâminas ocupa uma posição especial
devido à qualidade original do material e ao cui-
dado na sua preparação.

9001c Epitélio escamoso, humano, células isoladas
9002f Tecido conjuntivo areolar, humano u.i.
9003f Cartilagem hialina, humano, s.t.
9004f Osso compacto, humano, s.t.
9005f Músculo estriado, humano, s.l.
9006f Músculo cardíaco, humano, s.l e s.t.
9007f Artéria, humano, s.t.
9008f Veia, humano, s.t.
9009f Pulmão, humano, s.t.
9010c Esfregaço de sangue, humano,
9011f Baço, humano, s.t.
9012f Glândula tireóide, humano, s.t.
9013f Timo de criança; s.t.
9014f Língua, humano s.t.
9015f Dente, humano, s.l.
9016f Glândula parótida, humana, s.t.
9017f Esôfago, humano s.t.
9018f Estômago, humano, região fúndica,s.t.
9019f Duodeno, humano, s.t. (intestino delgado)
9020f Colo, humano, s.t. (intestino grosso)
9021f Pâncreas, humano, s.t.
9022f Fígado, humano s.t.
9023e Apêndice vermiforme, humano s.t.
9024f Rim, humano s.t.
9025f Glândula adrenal (suprarenal), humano s.t.
9026f Ovário, humano, s.t.
9027f Útero, humano s.t.
9028f Placenta, humano, s.t.
9029f Testículo, humano, s.t.
9030f Epidídimo, humano, s.t.
9031f Cérebro, humano s.t.
9032f Cerebelo, humano s.t.
9033f Medula espinhal, humano, s.t.
9034f Gânglio simpático, humano, s.t.
9035e Pele da palma, humano, s.t.
9036e Escalpo, humano, s.l. de folículos pilosos
9037e Escalpo, humano, s.t. de folículos pilosos
9038f Retina, humano,s.t.
9039e Ponta do dedo de um feto humano com desen-

volvimento da unha s.l.
9040f Glândula mamária, humano s.t.

71000 Histologia Humana, Normal
Jogo grande Parte I.
50 Lâminas preparadas para microscópio

71001c Epitélio escamoso isolado, humano
71002e Tecido conjuntivo, humano, secção.
71003e Epitélio colunar, vesícula biliar humana, s.t.
71004e Epitélio ciliado, traquéia humana, s.t.
71005e Músculo liso, humano, s.l. e s.t.
71006e Músculo estriado, humano, s.l
71007e Músculo cardíaco, humano, s.l. e s.t.
71008e Cartilagem hialina, humano, secção.
71009e Cartilagem elástica de epiglote, humano, s.t.
71010e osso humano, substância compacta, s.t.
71011e Tecido fibroso branco (tendão), humano, s.l.
71012e Medula óssea vermelha, humano, s.t.
71013d Escalpo, humano, s.l. de folículo piloso
71014e Artéria, humano, s.t.
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71002e

71010e

71015e

71026e

71030e

71039e

71041f

71049e

72011f

72011f

72026e

72041e

72042e

72045e

72046d

Ho1224e

Ho128e

Ho132f

Ho214f

Ho331e

Ho334e

Ho345e

71015e Veia, humano, s.t.
71016c esfregaço de sangue, humano, coloração Gie-

msa
71017e Pulmão, humano, s.t.
71018f Laringe de feto humano, s.t.
71019e Glândula linfática, humano, s.t.
71020e Glândula tireóide, humano, s.t.
71021f Pituitária, humano, s.t.
71022e Baço, humano, s.t.
71023e Língua, humano, s.t.
71024e Esôfago, humano, s.t.
71025e Glândula sublingual, humano, s.t.
71026e Estômago, região pilórica, humano, s.t.
71027e Pâncreas, humano, s.t.
71028e Intestino delgado, humano, s.t.
71029e Intestino grosso, humano, s.t.
71030e Fígado, humano, s.t.
71031e Rim, humano, s.t.
71032f Glândula adrenal, humano, s.t.
71033e Ureter, humano, s.t.
71034e Bexiga urinária, humano, s.t.
71035f Ovário, humano, s.t.
71036e Útero, humano, s.t.
71037e Tuba uterina, humano, s.t.
71038e Placenta, humano, s.t.
71039e Cordão umbilical, humano, s.t.
71040e Glândula mamária, humano, secção.
71041f Testículo, humano, s.t.
71042e Epidídimo, humano, s.t.
71043f Epitélio olfativo, humano, s.t.
71044f Retina, humano, s.t.
71045g Ouvido interno, feto humano, s.t.
71046f Corpúsculo de tato na pele humana, s.t.
71047e Nervo, humano, s.l.
71048e Medula espinhal, humano, s.t.
71049e Cerebelo, humano, s.t.
71050e Córtex cerebral, humano, s.t.

72000 Histologia Humana, Normal
Jogo Grande Parte II.
50 Lâminas preparadas para microscópio

72001e Palato mole, humano s.t.
72002e Tecido adiposo, humano, secção.coloração para

gorduras
72003f Cartilagem fibrosa branca, disco intervertebral

humano, secção.
72004e Músculo estriado (esquelético), humano s.t.
72005e Osso esponjoso, humano s.t.
72006e Desenvolvimento do osso, s.l. vertical de crânio

de feto
72007e Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto
72008e Articulação de feto humano, s.l.
72009e Dente, humano, s.t. da coroa
72010f Dente, humano, completo s.l.
72011f Desenvolvimento do dente de feto humano, s.l.
72012e Aorta, humano, s.t. coloração padrão
72013e Traquéia de feto humano s.t.
72014f Timo de criança humana, s.t.
72015f Glândula paratireóide (Gl. parathyreoidea), hu-

mano s.t.
72016e Amígdala (Tonsilla palatina), humano s.t.
72017e Glândula parótida (Gl. parotis), humano s.t.
72018e Glândula submandibular (Gl. submandibularis),

humano s.t.
72019e Estômago, região fúndica, humano s.t.
72020e Estômago, região pilórica, humano s.t.
72021e Jejuno, humano s.t.
72022f Intestino delgado (Duodeno) s.t. coloração de

células caliciformes, PAS-HE
72023e Apêndice vermiforme, humano s.t.
72024e Reto, humano s.t.
72025e Vesícula biliar, humano s.t.
72026e Fígado de feto humano s.t., células sangüíneas

em desenvolvimento
72027e Uretra, humano, s.t.
72028e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano s.t.
72029e Canal deferente (Ductus deferens), humano s.t.
72030e Próstata, humano, s.t.
72031e esfregaço de esperma, humano
72032f Corpo lúteo em s.t. de ovário humano
72033e Vagina, humano s.t.
72034g Córtex cerebral, humano, s.t. coloração em prata

(Golgi ou Palmgren)
72035g Córtex cerebral, humano, s.t. coloração para

células da glia (Held)

72036g Cerebelo, humano, s.t. coloração em prata (Golgi
ou Palmgren)

72037f Tálamo, humano, coloração Klüver - Barrera
72038f Medulla oblongata, humano, s.t. coloração pa-

drão
72039g Medula espinhal, humano, s.t. coloração em pra-

ta (Golgi ou Palmgren)
72040f Gânglio simpático, humano s.t. coloração padrão
72041e Nervo periférico, humano s.t.
72042e Nervo óptico, humano s.t.
72043e Córnea do olho, humano s.t.
72044e Sobrancelha, humano, s.t.
72045e Pele da ponta do dedo, humano, s.l. vertical
72046d Escalpo, humano, s.l. horizontal mostrando s.t.

de folículo piloso,
72047e Desenvolvimento da unha, s.l. sagital de ponta

do dedo de feto humano
72048h Cromossomos humanos em esfregaço de cul-

tura de sangue, masculino
72049i Cromossomos humanos em esfregaço de cul-

tura de sangue, feminino
72050f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual huma-

na) em esfregaço de epitélio escamoso, femini-
no*

79500 Histologia Humana, Normal
Jogo especial completo com 100 lâ-
minas

Tecidos
Ho111c Epitélio escamoso , células isoladas da boca,

esfregaço
Ho1224e Epitélio escamoso estratificado, não-cornifica-

do , secção do esôfago
Ho114e Epitélio colunar simples, em s.t. de tubos se-

cretores de rim humano
Ho116e Epitélio colunar ciliado simples, em s.t. do ovi-

duto
Ho118e Epitélio cuboidal simples, em s.t. de glândula

tiróide humana
Ho120e Epitélio transicional, em s.t. bexiga humana
Ho1202e Epitélio glandular, em s.t. de cólon humano com

glândulas mucosas unicelulares
Ho121e Tecido conectivo areolar, humano u.i.
Ho126d Tecido conectivo embrionário de feto humano,

s.t.
Ho128e Tecido adiposo, secção para mostrar células,

gordura removida
Ho130e Cartilagem hialina, humano s.t.
Ho131e Cartilagem elástica amarela, humana, seção

corada para mostrar fibras elásticas
Ho135e Osso compacto, humano s.t.
Ho136e Osso compacto, humano s.l.
Ho138e Desenvolvimento do osso (intracartilaginoso),

s.l. de ponta de dedo de feto
Ho139e Desenvolvimento do osso (intracartilaginoso),

s.l.vertical de osso cranial de feto
Ho151e Músculo estriado (esquelético), humano s.l.
Ho152e Músculo estriado (esquelético), humano s.t.
Ho154e Músculo involuntário liso, humano s.l. e s.t.
Ho156e Músculo cardíaco, humano s.l. e s.t.

Sistemas Respiratório e Circulatório
Ho172e Artéria, humana, s.t. corada para fibras elásti-

cas
Ho174e Veia, humana, s.t. . corada para fibras elásticas
Ho176e Aorta, humana, s.t. coloração de rotina
Ho1802c Esfregaço de sangue , humano, corado por Wri-

ght
Ho214f Traquéia, humana s.t.
Ho215f Traquéia, humana s.l.
Ho2152e Traquéia de feto humano s.t.
Ho216e Pulmão, humano, s.t. coloração de rotina
Ho219e Pulmão de feto humano, s.t.

Sistema Linfático
Ho231e Nódulo linfático, humano s.t.
Ho233e Tonsila (Tonsilla palatina), humana s.t.
Ho234e Baço, humano s.t.
Ho236e Medula óssea vermelha, costela humana s.t.
Ho238f Timo de criança, s.t.

Glândulas Endócrinas
Ho252e Glândula Tiróide (Gl. thyreoidea), humana s.t.
Ho253f Glândula Adrenal (Gl. supra-renal), humana s.t.
Ho255f Glândula Pituitária (hipófise), humana s.t. *

Sistema Digestivo
Ho310f Lábio, humano s.t.
Ho311e Dente, humano, s.t. de coroa
Ho313f Dente, humano, s.l. completa
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Ho257f

Ho253f

Ho418e

Ho435e

Ho450e

Ho4678e

Ho511e

72036g

Ho545e

Ho605f

Ho635d

9201e

9202e

9205e

9206e

9209e

9210e

9211e

9212e

9217e

9220e

9223e

Ho316f Desenvolvimento de dente de feto humano, es-
tágio mediano s.l.

Ho3234f Língua, humana, s.t. com papila filiforme
Ho3235f Língua, humana, s.t. com papila fungiforme
Ho326e Palato mole, humano s.t.
Ho331e Esôfago, humano s.t.
Ho334e Estômago, região fúndica, humana s.t.
Ho337f Duodeno, humano s.t.
Ho338e Jejuno, humano s.t.
Ho339e Íleo, humano s.t.
Ho341e Apêndice vermiforme, humano s.t.
Ho345e Cólon, humano s.t.
Ho351e Glândula Parótida (Gl. parotis), humano s.t.
Ho352e Glândula Submaxilar (Gl. submandibularis), hu-

mano s.t.
Ho354e Pâncreas, humano s.t.
Ho357e Fígado, humano s.t.
Ho362e Vesícula, humano s.t.

Sistema Excretório
Ho411e Rim, humano s.t.
Ho418e Papila renal, humano s.t.
Ho419e Rim, de feto humano, s.t.
Ho421e Ureter, humano s.t.
Ho422e Bexiga urinária, humano s.t.
Ho423e Uretra, parte prostática, humano s.t.

Sistema Reprodutor
Ho429f Ovário, fase ativa, humano s.t.
Ho434f Ovário com corpo lúteo, humano s.t.
Ho435e Oviduto (Tubo de Falópio), s.t. na região da

ámpula
Ho437f Útero, humano, estágios proliferativos, s.t.
Ho4395f Útero, humano, grávido, s.t.
Ho440e Placenta, humano s.t.
Ho4404e Cordão umbilical, humano s.t.
Ho450e Vagina, humano s.t.
Ho460f Testículo de criança, s.t.
Ho461f Testículo de adulto, estágio maduro s.t.
Ho463e Epidídimo, humano s.t.
Ho464e Esperma, esfregaço, humano
Ho466e Cordão espermático (canal deferente), humano

s.t.
Ho467e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano s.t.
Ho4678e Próstata de homem jovem, s.t.

Sistema Nervoso e Órgãos do Sentido
Ho511e Córtex cerebral, humano, s.t. coloração de roti-

na
Ho514e Cerebelo, humano, s.t. coloração de rotina
Ho5155e Cerebelo de feto humano, s.t. coloração de roti-

na
Ho516g Cérebro e Cerebelo lâmina composta, humano,

s.t. coloração de rotina
Ho525g Medula oblongata, humano, s.t. coloração de

rotina
Ho5254f Medula oblongata de feto humano, s.t.
Ho531e Cordão espinhal, humano, s.t. região cervical,

coloração de rotina
Ho532e Cordão espinhal, humano, s.t. região torácica,

coloração de rotina
Ho533e Cordão espinhal, humano, s.t. região lombar,

coloração de rotina
Ho5335f Cordão espinhal, humano, s.t. região lombar,

Klüver-Barrera
Ho543f Gânglio espinhal, humano s.t. coloração de ro-

tina
Ho544e Nervo periférico, humano s.t.
Ho545e Nervo periférico, humano s.l.
Ho549e Nervo óptico, humano s.t.
Ho605f Retina do olho humano s.t. *
Ho612f Epitélio olfatório, humano s.t.

Integumento (pele)
Ho633e Pele da palma humana, s.l. vertical
Ho6334d Pele do corpo, branco, s.l. vertical
Ho635d Couro cabeludo, s.l. vertical mostra s.l. de folí-

culo de cabelo, humano
Ho636d Couro cabeludo, s.l. horizontal mostra s.t. de

folículo de cabelo, humano
Ho637e Couro cabeludo de feto humano, s.l. vertical

mostra s.l. de cabelos
Ho638e Ponta do dedo de feto humano, s.l. sagittal mos-

trando desenvolvimento de unha
Ho645f Glândula mamária, ativa, humano s.t.

9200 Patologia Humana
Jogo Básico.
50 Lâminas preparadas para microscópio

Alterações anormais de células e tecidos
9201e Degeneração parenquimatosa e da gordura do

fígado
9202e Hemosiderose do fígado
9203e Glicogenose do fígado
9204e Cirrose pigmentar do fígado
9205e Esofagite necrótica
9206e Granuloma de corpo estranho com hemosideri-

na e células gigantes
9207e Tonsilite
9208e Cirrose do fígado

Danos aos órgãos circulatórios e aos órgãos
de formação do sangue

9209e Adipose do coração
9210e Calosidade cardíaca
9211e Miocardite crônica aguda recidiva
9212e Trombose venosa organizada de músculo
9213e Infarto do baço
9214e Leucemia mielóide crônica do baço
9215g Melanemia malarial do baço

Alterações patológicas do pulmão e fígado,
tuberculose, pneumonia

9216e Antracose do pulmão
9217e Infarto hemorrágico do pulmão
9218e Pneumonia influenzal
9219e Pneumonia Croupous
9220e Pneumonia crônica
9221e Pneumonia necrótica
9222e Tuberculose miliar do pulmão
9223e Cavidade pulmonar tuberculosa crônica com

bactérias
9224e Icterícea

Reação do rim após arteriosclerose, pertur-
bação do metabolismo e inflamação; colite

9225e Atrofia glomerular do rim
9226e Degeneração amiloide do rim
9227e Nefrite hemorrágica aguda
9228e Glomerulonefrite crônica
9229e Nefrite séptica embólica
9230e Colite disentérica Shiga-Kruse

Inflamações específicas depois de infecção
por syphilis spirochaetes

9231g Sífilis congenita do fígado, espiroquetas cora-
das por Levaditi

9232f Sífilis congenita do fígado (feuerstein liver), co-
loração padrão

9233f Sifiloma do testículo

Alteração progressiva de tecidos e órgãos
danificados (Hipertrofia e hiperplasia)

9234e Ateroma da cabeça
9235e Estruma colloides
9236f Testículos distópico mostrando hiperplasia de

células de Leydig
9237e Hipertrofia da próstata

Tumores benignos e malignos
9238f Sarcoma de células gigantes de maxilar
9239e Condroma do osso púbico
9240e Mioma do útero
9241e Fibroadenoma do seio
9242e Tumor fibroepitelial misto de glândula parótida
9243e Melanosarcoma da pele
9244e Sarcoma de células spindle
9245e Carcinoma no cérvix uterino
9246e Sarcoma de testículo
9247e Cistadenoma papillífero de ovário
9248e Carcinoma gelatinoso de reto
9249e Linfosarcoma mediastinal
9250e Carcinoma metastático do fígado.
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9232f

9234e

9245e

9248e

4101e

4102e

4103e

4109e

4110e¶

4120e

4138e

4146e

4207e

4217e

4210e

4211e

4214f

4219e

4235e

4238e

4226e

4225e

9245e

4100N Patologia Humana,
Jogo Grande Parte I.
40 Lâminas preparadas para microscópio

Pa4101e Tuberculose miliar do pulmão
Pa4102e Antracose do pulmão
Pa4103e Pneumonia Croupous
Pa4105e Cyanotic induration do pulmão
Pa4106e Pneumonia crônica
Pa4107e Efisema pulmonar crônico
Pa4109e Pneumonia necrótica
Pa4110e Pneumonia Influenzal
Pa4111e Sarcoma mielóide do baço
Pa4113g Melanemia malarial do baço
Pa4114e Miocardite crônica aguda recidivante
Pa4115e Degeneração amiloide do baço
Pa4116e Adipose do coração
Pa4118e Calosidade cardíaca
Pa4119e Cor villosum
Pa4120e Lymphosarcoma mediastini
Pa4122e Myxoma mandibulae
Pa4123e Erisipela do baço
Pa4124e Tuberculose de glândulas linfáticas
Pa4125e Carcinoma scirrhosum de glândula tiróide
Pa4127e Tumor misto fibroepitelial de glândula parótida
Pa4128e Carcinoma medular glândular
Pa4129e Goiter de glândula tiróide, estruma colóide
Pa4130e Tuberculose miliar do fígado
Pa4133e Degeneração gordurosa e parenquimatosa do

fígado
Pa4134e Cirrose pigmentar do fígado
Pa4135e Hemosiderose do fígado
Pa4237e Fibroadenoma intracanalicular de mama
Pa4138e Colite disentérica Shiga-Kruse
Pa4139f Cirrose hepática luetica (Sífilis ) *
Pa4140e Carcinoma primário do fígado
Pa4141e Atrofia cyanotica de fígado (fígado de nosmos-

cada)
Pa4142e Necrose hemorrágica do fígado (eclampsia)
Pa4143e Degeneração amiloide do fígado
Pa4144e Atrofia marron do fígado
Pa4145e Leucemia linfática do fígado
Pa4146e Ictericia - hepate
Pa4147e Esofagite necrótica
Pa4148e Degeneração parenquimatosa do fígado
Pa4149e Hemangioma cavernoso do fígado

4200N Patologia Humana,
Jogo Grande Parte II.
40 Lâminas preparadas para microscópio

Pa4202e Tumor maligno da vesícula
Pa4204e Mioma uterino
Pa4205e Rim cardíaco (icterus)
Pa4206e Glomerulonefrite Crônica
Pa4207e Degeneração amiloide do rim
Pa4209e Carcinoma cervicis uteri
Pa4210e Nefrite embólica séptica
Pa4211e Cystadenoma papilliferum of Ovário
Pa4212e Papiloma do fundo do útero
Pa4213e Tuberculose do rim
Pa4214f Testículo não descido com hiperplasia das cé-

lulas de Leydig
Pa4215e Degeneração parenquimatosa do rim
Pa4216e Nefrite aguda
Pa4217e Nefrite hemorrágica aguda (sangramento do rim)
Pa4218e Glicogenose do rim
Pa4219e Glomerularatrofia do rim (cirrose)
Pa4220e Adenoma of Ovário
Pa4221e Hipernefroma do rim
Pa4222e Malignant ovarian tumor
Pa4223e Sarcoma of testicle
Pa4224e Cisto do Ovário
Pa4225e Hipertrofia da próstata
Pa4226e Fibromioma uterino
Pa4227e Glioma cerebri
Pa4229e Trombose venosa organizada de músculo
Pa4232e Fibroadenoma do seio
Pa4233e Célula de fuso sarcoma
Pa4234e Carcinoma scirrhosum do seio
Pa4235e Condroma do osso púbico
Pa4236f Sarcoma de célula gigante do maxilar *
Pa4237e Fibroadenoma intracanalicular de mama
Pa4238e Melanosarcoma da pele
Pa4239e Sarcoma de coxa
Pa4240e Fibroma da pele
Pa4242e Myxofibroma de parede abdominal

Pa4244e Degeneração de Zenker’s de Musculus rectus
abdominis (influenza)

Pa4246e Tecido Cicatricial
Pa4247e Carcinoma solidum simplex do seio
Pa4248e Embolia de gordura após fraturamento de per-

na
Pa4250e Abscessus lumbalis

71100 Patologia Humana
Jogo  suplementar
41 Lâminas preparadas para microscópio

71101e Tuberculose do pulmão
71102e Tuberculous com antracose do pulmão
71103e Carcinoma do pulmão
71104e Carcinoma do intestino grosso
71105e Carcinoma do estômago
71106e Carcinoma do epitélio escamoso, pele
71107e Carcinoma do glândula mamária
71108e Nefrite dos rins
71109e Adenoma do glândula adrenal
71110e Arteriosclerose
71111f Meningite
71112g Leucemia, esfregaço de sangue
71113g Anemia, esfregaço de sangue
71114e Adenoma adrenal
71115e Struma nodosa do glândula tireóide
71116e Apêndice vermiforme, inflamação
71117e Tonsilite
71118e Ovário, cisto
71119e Ovário, teratoma
71120e Útero, mioma
71121e Tuberculose do fígado
71122e Fígado, degeneração gorduroso
71123e Fígado, carcinoma
71124e Peritonial metástase de hepatoma,
71125g Syphilis of kidney
71126e Sífilis de rim
71127e Tuberculose de rim
71128e Icterícia do rim
71129e Hemorragia de rim
71130e Pneumonia do pulmão
71131e Papiloma de bexiga urinaria
71132f Difteria, secção de traqueia
71133e Hipertrofia da próstata
71134e Espessamento do intestino
71135f Hemorragia do intestino causada por sublimate
71136e Fibroadenoma da glândula mamária
71137e Icterícia (icterícia), do testículo
71138e Atrofia dos testículos
71139f Inibição da espermatogénese, testículos (cau-

sada por desordem hormonal)
71140e Carcinoma de prepúcio
71141e Inflamação da vesícula biliar
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70128e

70130e

70138e

70207e

70222e

70307f

70308d

70339e

70344e

70401d

70407d

70501d

70510e

70524c

70543e

70611d

70701e

70722f

70717e

70720c

70818e

70834d

HISTOLOGIA
E CIÊNCIA HUMANA
JOGOS DETALHADOS I

70100 Tecidos.
15 Lâminas preparadas para microscópio

70101c Epitélio escamoso, raspagem de boca humana,
u.i.

70103e Epitélio colunar, vesícula biliar, s.t.
70104e Epitélio ciliar, traquéia humana, s.t.
70115d Pele, humano, superfície geral do corpo mos-

trando glândulas sudoríparas
70116d Escalpo humano, s.l. do cabelo
70122d Desenvolvimento da unha, embrião humano, s.l.
70123e Cartilagem hialina, humano, s.t.
70125d Cartilagem elástica, orelha de porco, s.t.
70128e Osso cartilaginoso em desenvolvimento, junta

de feto humano, s.l.
70130e Osso compacto, s.t. s.l.
70136f Músculo estriado, humano, s.l., coloração das

estriações
70138e Músculo estriado, humano, s.t.
70139e Músculo liso, humano, s.t. e s.l.
70141e Tecido fibroso branco, tendão humano, s.l.
70144e Tecido adiposo, humano, s.t.

70200 Sistema Respiratório e Circulatório.
10 Lâminas preparadas para microscópio

70201d Traquéia, gato, s.t.
70202e Pulmão, humano s.t.
70204c Sangue, humano, esfregaço corado (Wright)
70205e Artéria, humano, s.t., coloração elástica
70206e Veia, humano, s.t., coloração elástica
70207e Artéria e veia, humano, s.t., coloração elástica
70208e Aorta, humano, s.t.
70210e Músculo cardíaco, humano s.t. s.l. discos inter-

calados
70222e Glândula linfática, humano, s.t.
70230e Medula óssea vermelha, costela humana s.t.

coloração Giemsa

70300 Sistema Digestivo.
11 Lâminas preparadas para microscópio

70301e Lábio, feto humano, s.t.
70307f Dente em desenvolvimento, feto humano, s.l.
70308d Língua, gato, s.t.
70311e Glândula sublingual, humano, s.t.
70317d Esôfago de coelho, s.t.
70322e Estômago, humano, região pilórica, s.t.
70334e Intestino delgado de gato, s.t. coloração para

células caliciformes (PAS-HE)
70338e Apêndice humano, s.t.
70339e Colo (intestino grosso), humano, s.t.
70344e Pâncreas, humano, s.t. com ilhotas de Lan-

gerhans
70347e Fígado, humano, s.t.

70400 Sistema urinário
10 Lâminas preparadas para microscópio

70401d Rim, gato, s.t. mostrando córtex e medula com
glomérulos

70402f Rim, porco, s.t. mostrando veias injetadas
70403e Rim, humano, s.t. mostrando córtex e medula

com glomérulos
70406c Rim, rato, s.t. do órgão inteiro
70407d Rim, rato, s.l. do órgão inteiro
70408f Rim, camundongo, s.t. coloração vital para mos-

trar armazenamento
70411e Ureter, humano, s.t.
70412c Bexiga urinária, gato, s.t.
70414e Uretra, humano, s.t.
70415d Pênis, coelho, s.t.

70500 Sistema genital.
14 Lâminas preparadas para microscópio

70501d Testículo, coelho, s.t.
70507c Epidídimo, rato, s.t.
70510e Espermatozóide, humano, esfregaço
70511e Canal deferente, humano, s.t.
70513c Próstata, rato, s.t.
70517d Ovário, coelho, s.t.
70524c Tuba uterina, coelho, s.t.
70528d Útero, coelho, s.t.
70531d Útero com embrião, rato, s.t.
70537c Vagina, coelho, s.t.
70539d Glândula mamária, vaca, s.t. estágio ativo
70543e Placenta, humano, s.t.
70545e Cordão umbilical, humano, s.t.
70546f Embrião de camundongo, s.l.

70600 Sistema endócrino.
5 Lâminas preparadas para microscópio

70602f Glândula pituitária (hipófise), humano, s.t.
70604d Glândula pineal (epífise), carneiro, s.l.
70606d Glândula tireóide, carneiro, s.t.
70609d Pâncreas com ilhotas de Langerhans, gato, s.t.
70611d Glândula adrenal, gato, s.t.
70615d Corpo lúteo em ovário de porco, s.t.

70700 Órgãos Sensoriais.
10 Lâminas preparadas para microscópio

70701e Língua, coelho, s.t., papila com botões gustati-
vos

70704f Corpúsculos de tato em pele humana, s.t.
70707d Epitélio olfativo, cachorro, s.t.
70711g Ouvido externo e interno, s.l..
70713f Olho, retina, humano, s.t.
70715e Olho, nervo óptico, humano, s.t.
70717e Olho, s.t. através da córnea, íris e corpo ciliar
70718f Olho, córnea de vaca, s.t.
70720c Pálpebra, gato, s.t. mostrando glândula Meibo-

miana
70722f Olho, Entrada do nervo óptico na retina, s.t.

70800 Sistema nervoso.
11 Lâminas preparadas para microscópio

70801e Cérebro, humano, córtex, s.t.
70803e Cerebelo, humano, s.t.
70805f Cerebelo, humano, s.t., coloração Weigert
70812e Medula espinhal, humano, s.t. para estrutura

geral
70817e Nervo, humano, s.l.
70818e Nervo, humano, s.t.
70825f Medula espinhal, gato, s.t., coloração Klüver-

Barrera
70826e Medula espinhal, vaca, s.t., coloração Nissl
70829f Cérebro, gato, s.t., coloração Golgi
70833e Cérebro, rato, s.l. mediana
70834d Vértebra com medula espinhal, rato, s.t.
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Ma1033f

Ma104h

Ma1021h

Ne124f

Ma111c

Ma114c

Ma1162d

Ma125d

Ma126d

Ma127d

Ma1365d

Ma138e

Ma139e

Ma141e

Ma151d

Ma152d

Ma1902c

Am133c

Ma173d

Ma171d

Ma214d

Ma211e

HISTOLOGIA
E CIÊNCIA HUMANA
JOGOS DETALHADOS II

72100 Histologia: Estrutura Celular
e Divisão Celular (Citologia)
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma101d Célula animal simples em secções de fígado de
salamandra

Ma102f Estágios mitóticos em secção através da me-
dula vermelha de mamífero

Ma1033f Estágios Meióticos (maturação) em secção atra-
vés de testículo de salamandra

Ma104h Cromossomos Humanos em cultura, esfregaço
de sangue, masculino ou feminino

Ma105f Mitocôndria em secção de rim ou fígado
Ma1058e Células Pigmentosas na pele
Ma1061e Armazenagem de glicogênio em células do fí-

gado, sec.corada por método de carmine de
Best ou reação PAS

Ma1021h Estágios mitóticos em secção de blastula de
.peixe mostrando espículas *

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. secção
através do útero mostrando estágios de matu-
ração (meiose). Corpos polares podem ser ob-
servados.

Ne124f Ascaris megalocephala embriologia. secção
através do útero mostrando estágios iniciais e
clivagem(mitose)

72130 Histologia: Tecidos Epiteliais
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma111c Epitélio escamoso, células isoladas da boca
humana, esfregaço

Ma112c Epitélio escamoso estratificado e não cornifica-
do em seção através da boca

Ma114c Epitélio colunar simples em s.t. do intestino del-
gado

Ma116d Epitélio colunar ciliado simples em s.t. do ovi-
duto

Ma1162d Epitélio colunar pseudo estratificado ciliado, tra-
quéia, s.t.

Ma118d Epitélio cuboidal em s.t. de túbulo renais
Ma1182e Epitélio cuboidal em s.t. de glândula tiróide
Ma1201d Epitélio de Transição em secção de bexiga uri-

nária de ovelha
Ma1127d Epitélio estratificado, cornificado em secção

vertical de pele humana
Ma1202d Células Globet em secção do cólon

72150 Histologia: Tecidos Conjuntivos
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma121e Tecido conjuntivo areolar
Ma123d Tecido fibroso branco, tendão, humano, s.l
Ma124d Tecido fibroso elástico amarelo s.l. de Ligamen-

tum nuchae
Ma1244d Tecido fibroso elástico amarelo com fibras se-

paradas u.i.
Ma125d Tecido reticular s.t.
Ma126d Tecido conjuntivo embrionario s.t.
Ma127d Tecido mucoso, s.t. de cordao umbilical
Ma128c Tecido adiposo, sem gordura
Ma129e Tecido adiposo, corado para gordura
Ma1242e Tecido fibroso elástico amarelo s.t. de Ligamen-

tum nuchae, corada para fibras elásticas

72180 Histologia: Cartilagem e Ossos
11 Lâminas preparadas para microscópio

Ma1302c Cartilagem hialina s.t.
Ma1305d Cartilagem hialina de feto s.t.
Ma131d Cartilagem elástica amarela s.t.
Ma132d Cartilagem fibrosa branca s.t.
Ma135d Osso compacto, tíbia humana, seção transver-

sal

Ma136d Osso compacto, tíbia humana, seção longitudi-
nal

Ma1365d Osso esponjoso, humano, seção transversal
Ma138e Desenvolvimento do osso, seção longitudinal de

um dedo do feto
Ma139e Desenvolvimento do osso cranial, seção longi-

tudinal de cabeça do feto
Ma140d Medula amarelas.t.
Ma141e Junta do dedo do pe ou da mão s.t.

72230 Histologia: Tecidos Musculares
6 Lâminas preparadas para microscópio

Ma151d Músculo estriado, s.t.
Ma152d Músculo estriado, s.l.
Ma154d Músculo liso (involuntário), s.l. e s.t.
Ma156d Músculo do coração (cardíaco), s.l. e s.t.
Ma1537f Músculo estriado, s.l. corado para mostrar estri-

ações
Ma157e Músculo do coração (cardíaco), s.l.corado para

mostrar discos intercalares

72200 Histologia: Sangue
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma1902c Esfregaço de sangue, humano, corado por Wri-
ght

Ma195c Esfregaço de sangue de coelho, corado por Gi-
emsa

Ma196c Esfregaço de sangue de gato, corado por Gie-
msa

Ma1965c Esfregaço de sangue de rato, corado por Giem-
sa

Ma197c Esfregaço de sangue de sapo, eritrócitos nu-
cleados

Am133c Esfregaço de sangue de salamandra
Re211c Esfregaço de sangue de lagarto
Av111c Esfregaço de sangue de galinha
Pi162c Esfregaço de sangue de Cyprinus (Carpa)
Ma236d Medúla Vermelha de vaca

72300 Histologia: Sistema Circulatório
8 Lâminas preparadas para microscópio

Ma171d Artéria de coelho, s.t, coloração de rotina
Ma172d Artéria de coelho, s.t., corada para fibras elásti-

cas
Ma173d Veia de coelho, s.t, coloração de rotina
Ma174d Veia de coelho, s.t. corada para fibras elásticas
Ma175d Artéria e veia de tamanho pequeno em um sli-

de, porco da guinea, s.t.
Ma1762d Aorta de coelho, s.t. corada para fibras elásti-

cas
Ma179f Coração de rato, sagital completa s.l.
Ma180d Coração de rato, s.t.

72330 Histologia: Tecidos linfáticos
6 Lâminas preparadas para microscópio

Ma2323c Nódulo linfático de gato, s.t. coloração de rotina
Ma231c Nódulo linfático de porco, s.t. coloração de roti-

na
Ma233e Tonsila (Tonsila palatina), humana, seção trans-

versal
Ma234c Baço de coelho, seção transversal, mostrando

cápsula e pulpa
Ma239d Timo de gato jovem, s.t. com corpos de Hassall
Ma237d Medula OsseaVermelha de vaca

72400 Histologia: Sistema respiratório
6 Lâminas preparadas para microscópio

Ma211e Região nasal de pequenos mamíferos, s.t. (ca-
mundongo ou rato), mostrando epitélios respi-
ratório e olfativo, osso, etc.

Ma215d Traquéia de gato ou coelho s.l.
Ma214d Traquéia de gato ou coelho, s.t. com epitélio ci-

liado, cartilage, etc,
Ma216c Pulmão de gato, s.t. coloração de rotina
Ma217d Pulmão de gato, s.t , corado para fibras elásti-

cas
Pa4101e Tuberculose pulmonar miliar
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Ma217d

Ma2574d

Ma255e

Ma312d

Ma331c

Ma343f

Ma346d

Ma357d

Ma411d

Ma423c

Ma438d

Ma439d

Ma4613d

Ma466d

Ma467d

Ma512f

Ma514d

Ma551e

Ma608e

Ma617e

Ma635d

Ma637d

72420 Histologia: Orgãos hormonais
6 Lâminas preparadas para microscópio

Ma2523d Glândula Tiróide de gato, s.t.
Ma253d Glândula Adrenal (Gl. suprarenal) de coelho, s.t.

através do cortex e medula
Ma2543d Pâncreas de gato com ilhas de Langerhans, s.t.
Ma255e Glândula Pituitary (hipófise), sag.s.l. do orgão

completo de vaca ou porco
Ma2574d Células de Leydig em testículo de rato, s.t.
Ma434d Ovário, Corpus luteum

72380 Histologia: Sistema digestivo
15 Lâminas preparadas para microscópio

Ma312d Dente Humano, s.t. da raiz
Ma316e Desenvolvimento de dente, s.l.
Ma323d Língua de gato, papila com camada cornifica-

da, s.l.
Ma331c Esôfago de gato ou cachorro, s.t.
Ma334d Estômago de gato, região de fundo s.t.
Ma337c Duodeno de gato ou cachorro, s.t. mstrando

glândulas de Brunner
Ma338c Jejuno de gato ou cachorro s.t.
Ma343f Intestino delgado de cachorro, injetado para

msotrar veias sanguíneas e rede de capilares,
s.t.

Ma341d Apêndice vermiforme, humano s.t.
Ma346d Cólon, s.t., demonstração de células mucosas
Ma351d Glândula Parótida de gato, s.t. de glândula se-

rosa pura
Ma352d Glândula submaxilar de gato, s.t. de mistura de

glândula serosa e mucosa
Ma354d Pâncreas de porco,s.t. mostrando ilhas de Lan-

gerhans
Ma357d Fígado de porco, s.t. mostrando tecidos conjun-

tivos bem desenvolvidos
Ma3634c Vesícula biliar de ovelha, s.t.

72430 Histologia: Sistema excretório
6 Lâminas preparadas para microscópio

Ma411d Rim de gato, s.t. mostrando cortex com corpús-
culos de Malpighian e medula

Ma413e Rim de rato, sagital s.l. pelo órgão completo, com
cortex, medula e pelvis

Ma415f Rim de rato, s.t. para mostrar armazenamento
Ma4214d Ureter de porco, s.t.
Ma422c Bexiga Urinária de coelho, s.t.
Ma423c Uretra de coelho, s.t.

72450 Histologia: Sistema reprodutivo
feminino
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma431d Ovário de gato , s.t. para estudo geral, mostra
folículos primário, secundário e Graafian

Ma434d Ovário com corpo lúteo, s.t.
Ma435c Tubo de Falópio de porco, s.t.
Ma437d Útero de porco, s.t. estado de repouso
Ma438d Útero de porco, s.t. estágio de gestação
Ma439d Útero de rato com embrião in situ, s.t.
Ma440e Placenta, humana , s.t.
Ma445f Embrião de rato, sagital s.l.
Ma451d Vagina de porco, s.t.
Ma454d Cordão Umbilical de porco, s.t.

72480 Histologia: Sistema reprodutivo
 masculino
7 Lâminas preparadas para microscópio

Ma4613d Testículo de rato, s.t. mostrando espermatoge-
nese

Ma463d Epidídimo de touro, s.t.
Ma464d Esfregaço de esperma de touro
Ma466d Cordão espermático (Dutos deferentes), s.t.
Ma467d Vesícula seminal, s.t.
Ma468d Próstata de macaco, s.t.
Ma470d Pênis de coelho, s.t.

72250 Histologia: Tecidos nervosos
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma511d Córtex cerebral de gato ou cachoro, s.t., colo-
ração de rotina

Ma512f Córtex cerebral, s.t. corado por método de Gol-
gi mostrando células piramidais

Ma514d Cerebelo de gato ou cachoro, s.t., coloração de
rotina

Ma515f Cerebelo, s.t. prateado para células de Purkinje
Ma526d Cordão espinhal de gato, s.t.. coloração de roti-

na
Ma527e Cordão espinhal de gato, s.t  corado para cor-

pos de Nissl
Ma544c Nervo periférico de vaca ou porco, s.l. colora-

ção de rotina
Ma545c Nervo periférico de vaca ou porco, s.t. colora-

ção de rotina
Ma547e Nervo periférico, mostrando nódulos de Ranvi-

er
Ma551e Células Nervosas Motoras, esfregaço do cor-

dão espinhal de raposa mostrando células ner-
vosas

72280 Histologia: Orgãos do sentido
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma601e Olho de gato, parte posterior com retina, sagi-
tal s.l.

Ma602e Olho de gato, parte anterior com iris, corpo cili-
ar, cornea, sagital s.l.

Ma608e Desenvolvimento dos olhos em s.t. de cabeça
de embrião de porco guinea

Ma6034d Retina de gato, s.t. para estudo geral
Ma606f Retina de porco, sec. Com entrada de nervo

óptico
Ma607d Cornea do olho de porco, sagital s.l.
Ma609e Cóclea (ouvido interno) de porco guinea, s.l.

mostrando órgão de Corti
Ma612d Região olfatória de nariz de coelho, s.t.
Ma614e Glândulas Gustativas, s.t. de. papila foliata de

coelho mostrando abundantes pontos gustati-
vos

Ma617e Pêlos táteis com seio de sangue, s.l e s.t.

72350 Histologia: Pele
10 Lâminas preparadas para microscópio

Ma632d Pele Humana da palma da mão, secção vertical
mostrando camadas cornificadas e glândulas
sudoríparas

Ma633d Pele Humana da palma da mão, secçã horizon-
tal

Ma635d Couro cabeludo Humano, sagital s.l. mostrando
s.l de folículos capilares, glândulas sebáceas,
etc

Ma636d Couro cabeludo Humano, secção horizontal
mostrando s.t. de folículos capilares

Ma637d Pele Humana de feto, secção vertical mostran-
do desenvolvimento de pelo

Ma638e Ponta do dedo de feto Humanao. sagital s.l. do
desenvolvimento de unha

Ma6404c Pele com pelos de gato. secção vertical
Ma6402c Pálpebra de gato, seção transversal mostrando

a glândula de Meibomian
Ma647b Pelo Humano, u.i.
Ma6468d Glândula mamária ativa de vaca, s.t.
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2101e

2113b

2121b

2122d

2123d

2125d

2201d

2208c

2209d

2210e

2218d

2226d

2232b

2238e

2247e

2250d

4301d

4302e

4309b

4315b

4316b

4318b

ZOOLOGIA
JOGOS ABRANGENTES

2100 Invertebrados, Jogo Elementar.
25 Lâminas preparadas para microscópio
Os mais importantes representantes de Proto-
zoa, Porifera, Celenterata, Platelminto, Nema-
telminto, Anelida, Artropode, Insetos, Moluscos,
Equinodermata, Acrania.

2101e Amoeba proteus, u.i.
2102c Euglena, um flagelado comum com estigma
2103d Paramaecium, um ciliado comum
2104c Sícon, esponja marinha, s.t. do corpo
2105e Hidra, espécime ampliada u.i.
2106e Dicrocoelium lanceolatum, verme de fígado de

carneiro, u.i.
2107c Planária, s.t. do corpo
2108c Taenia saginata, platelminto, proglótides em di-

ferentes estágios s.t.
2109d Trichinella spiralis, s.l. de músculo com larva

encistada
2110c Lumbricus, minhoca, s.t. do corpo na região do

tifossole
2111c Daphnia, pulga d’água u.i.
2112c Cyclops, copépode u.i.
2113b Aranha, pata com pente u.i.
2114c Aranha, fiandeira u.i.
2115c Musca domestica, mosca doméstica, cabeça e

peças bucais u.i.
2116e Periplaneta, barata, peças bucais (mordedora)

u.i.
2117e Apis mellifica, abelha, peças bucais de operá-

ria u.i.
2118b Musca domestica, mosca doméstica, pata com

pulvilli u.i.
2119b Apis mellifica, asas u.i.
2120b Traquéia de inseto u.i.
2121b Espiráculo de inseto u.i.
2122d Drosophila, mosca de fruta, s.l. sagital de espé-

cime adulto
2123d Caracol, rádula u.i. ou secção
2124d Caracol, s.t. através do corpo
2125d Asterias, estrela-do-mar, s.t. do braço (raio)

2200 Invertebrados, Jogo suplementar.
Complementar ao Jogo No. 2100.
50 Lâminas preparadas para microscópio

2201d Radiolária, espécies variadas
2202d Foraminífera, espécies variadas
2203c Ceratium, dinoflagelados
2204f Trypanosoma, causador da doença do sono,

esfregaço de sangue
2205f Plasmodium, parasita da malária, esfregaço de

sangue
2206d Eimeria stiedae, em s.t de fígado de coelho com

parasitas
2207b Spongilla, esponja de água doce, gêmula („cor-

po de inverno“)
2208c Hidra, s.t. do corpo
2209d Obélia (hidróide), u.i. da colônia
2210e Obélia (medusa), água-viva u.i.
2211d Actinia, anêmona-do-mar, s.t. de espécime jo-

vem
2212c Fasciola hepatica, verme de fígado de carneiro,

s.t. do corpo
2213c Fasciola, ovas u.i
2214d Ascaris, nematelminto, s.t. da fêmea na região

das gônadas
2215d Ascaris, s.t. de macho na região das gônadas
2216e Lumbricus, minhoca, s.l. da região anterior das

gônadas
2217c Lumbricus, esfregaço de esperma
2218d Hirudo medicinalis, sanguessuga, s.t. do corpo
2219d Sagitta, quetognata, espécime inteira.
2220c Astacus, pitu, brânquias s.t.
2221c Astacus, fígado s.t.
2222e Astacus, testículos s.t. mostrando espermato-

gênese

2223d Astacus, ovário s.t. mostrando ova em desen-
volvimento

2224c Astacus, intestino s.t.
2225d Aranha, abdome com órgãos internos s.l.
2226d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha u.i.
2227e Pieris, borboleta, cabeça e peças bucais, u.i.
2228e Vespa, vespa, peças bucais (mordedora) u.i.
2229f Carabus, besouro, peças bucais (mordedor) u.i.
2230d Culex pipiens, mosquito, peças bucais (picador-

sugador) u.i.
2231b Melolontha, besouro, antena u.i.
2232b Apis mellifica, abelha, pata anterior com „esco-

va“ u.i.
2233b Apis mellifica, pata posterior com cesta de pó-

len u.i.
2234b Pieris, borboleta, parte da asa com escamas u.i.
2235b Apis mellifica, córnea do olho, u.i.
2236d Apis mellifica, ferrão com saco de veneno u.i.
2237d Culex pipiens, mosquito, s.t. do abdome
2238e Apis mellifica, abelha, cabeça com olhos com-

postos s.t.
2239d Apis mellifica, abdome de operárias s.t.
2240e Ctenocephalus, pulga de cachorro, u.i. de adul-

to
2241c Chironomus, mosquito, larva u.i.
2242d Bombyx mori, bicho da seda, s.t. lagarta, glân-

dula de seda
2243d Helix, caracol, glândula hermafrodita (ovotestis)

s.t.
2244c Helix, caracol, fígado s.t.
2245e Helix, caracol, olho, s.l.
2246d Mya arenaria, mexilhão, brânquias s.t. e s.l.
2247e Asterias, estrela-do-mar, secçãoção horizontal

de espécime jovem
2248d Psammechinus, ouriço-do-mar, larva plúteo u.i.
2249d Branchiostoma lanceolatum (Anfioxo), s.t. do

corpo com testículo
2250d Branchiostoma, s.t. do corpo com ovário.

4300 Insetos, Jogo Básico,
25 Lâminas preparadas para microscópio

4301d Musca domestica, mosca doméstica, cabeça e
partes da boca com tubo sugador, u.i.

4302e Pieris, borboleta, cabeça e partes da boca u.i.
4303f Carabus, besouro, partes da boca (mordedor)

u.i. (carnívoro)
4304f Melolontha, partes da boca (mastigador) (her-

bívoro) u.i.
4305e Pyrrhocoris,  percevejo, partes da boca u.i.
4306d Bombyx mori. Bicho da seda, partes mastiga-

doras da boca
4307e Apis mellifica, abelha de mel,  parte sugadora

da boca de operária, u.i.
4308e Culex pipiens, mosquito, peças bucais (picador-

sugador) u.i.
4309b Melolontha, besouro, antena com órgãos de

sentido u.i.
4310b Bombyx mori, bicho da seda, antena empluma-

da u.i.
4311b Apis mellifica, pata anterior com escova u.i.
4312b Apis mellifica, pata posterior com cesta de pó-

len, u.i.
4313b Musca domestica, mosca doméstica, pata com

pulvilli u.i.
4314c Apis mellifica, asas anterior e posterior u.i.
4315b Pieris, borboleta, porção das asas com escalas

u.i.
4316b Traquéia de inseto u.i.
4317b Espiráculo de inseto u.i.
4318b Córnea isolada de olho de inseto u.i.
4319d Apis mellifica, abelha, ferrão e saco de veneno

u.i.
4320e Apis mellifica, cabeça com olhos compostos e

cérebro s.t.
4321d Bombyx mori, bicho da seda, mostrando glân-

dulas produtoras de seda
4322d Drosophila, mosca da fruta, u.i. de adulto
4323e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, u.i. de

adulto
4324d Culex pipiens, mosquito,u.i. de larva
4325d Chironomus, mosquito,  u.i.de larva
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4353f

4355e

4357e

4363c

4368d

4371f

4372d

4381d

4386d

74704d

74707c

74720d

74723d

74623d

74619e

74501f

74545d

74562d

74539e

74526f

74403c

74405e

4350 Insetos, Jogo Suplementar
36 Lâminas preparadas para microscópio

4351e Gomphocerus, Gafanhoto, partes de boca pe-
netrantes de um herbívoro,  u.i.

4352e Vespa vulgaris, vespa, partes de boca penetran-
tes de um carnívoro u.i.

4353f Periplaneta, barata, partes de boca penetrante
e mastigadora, u.i.

4354e Apis mellifica, abelha de mel, partes da boca
de uma operária, s.t.

4355e Culex pipiens, mosquito, partes da boca de fê-
mea, s.t.

4356e Pieris, borboleta, partes da boca s.t.
4357e Pyrrhocoris, pequeno inseto,  partes da boca

s.t.
4358e Curculionidae, Gorgulho, cabeça com partes de

boca e antenas geniculadas u.i.
4359e Chironomus, mosquito, cabeça  com partes da

boca, antena emplumada, u.i.
4360b Pieris, borboleta,  antena claviforme u.i.
4361b Pieris, borboleta,  perna u.i.
4362b Pieris, borboleta,  pés abdominais de caterpilar

u.i.
4363c Melolontha, besouro,  pata u.i.
4364b Inseto aquático, pernas nadadoras, u.i.
4365c Gomphocerus, gafanhoto, perna com órgão es-

tridulador u.i.
4366c Chrysopa, asa de neuroptera u.i.
4367d Hemiptera, percevejo, asa u.i.
4368d Cantharis, besouro, asas quitinosa e membra-

nosa u.i.
4369f Drosophila, moasca da fruta, s.l. sagital para

anatomia geral de inseto
4370d Carausius, bicho-pau, abdomen, s.t. com órgãos

internos
4371f Cloeon ou Baetis, mosca, cabeça e olhos, s.t.
4372d Carabus, besouro, moela s.t.
4373d Periplaneta, chyle, intestino mediano com túbu-

los de Malpighi, s.t. de Periplaneta (Barata)
4374d Periplaneta, reto com ampolas s.t.
4375f Ovário de inseto, s.l. sagital para desenvolvimen-

to de ovo
4376f Testículo de inseto s.t. para mostrar esperma-

togénese e divisão celular
4377d Colembola, cauda, adulto u.i.
4378e Caenis, mosca de maio, adulto u.i.
4379d Caenis, mosca de maio, ninfa com brânquias

traqueais, u.i.
4380d Nemura, mosca de pedra, adulto u.i.
4381d Thysanoptera, tripes u.i. de adulto
4382c Aphidae,  piolho de planta adulto e larva u.i.
4383d Psylla, adulto u.i.
4384e Chironomus, mosquito, adulto macho u.i.
4385d Corethra, mosquito,  larva u.i.
4386d Lasius, formiga, adulto  com asas u.i.

ZOOLOGIA
JOGOS DETALHADOS

74700 Protozoa.
10 Lâminas de Microscópia

74701e Amoeba proteus, rizópode, u.i.
74703d Radiolaria, várias espécies, fóssil
74704d Foraminíferos do mar Mediterrâneo, várias es-

pécies, recente
74707c Euglena viridis, um flagelado verde, u.i.
74709c Ceratium hirundinella, dinoflagelado de água

doce u.i.
74711f Trypanosoma gambiense, causador da doença

do sono Africana, esfregaço de sangue
74712f Plasmodium, causador da malária humana, es-

fregaço de sangue
74720d Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de

fígado infectado
74723d Paramecium, um ciliado comum, núcleo corado
74724e Vorticella, um ciliado colonial.

74600N Celenterados e Poriferos.
10 Lâminas de Microscópia

74624e Sícon, uma pequena esponja marinha do tipo
sícon, s.l. e s.t. em uma lâmina

74621d Spongilla, esponja de água doce, s.t.
74623d Euspongia, esponja comercial, s.t.
74625c Diferentes tipos de espículas de esponja, vári-

as u.i.
74601e Hidra, pólipo de água doce, ampliado e u.i.
74603d Hidra, s.t. em diferentes níveis
74608d Laomedea, u.i. da colônia., pólipos vegetativos

e reprodutivos
74609e Obélia, u.i. de medusa
74615e Aurelia, água-viva, u.i. de éfira
74619e Actinia, anêmona-do-mar, s.l. e s.t.

74500 Vermes (Helmintos).
20 Lâminas de Microscópia

74501f Planaria, (Turbelaria) u.i.
74502c Planaria, s.t.. da estrutura geral
74508f Fasciola hepatica, verme de fígado, u.i.
74509c Fasciola, s.t. da região média do corpo
74515f Taenia sp., platelminto, proglótides, u.i.
74517c Taenia sp., proglótides maduras, s.t.
74521g Taenia ou Moniezia, platelminto, escólex e pro-

glótides, u.i.
74526f Echinococcus multilocularis, fígado infectado,

sec.
74530f Enterobius vermicularis, oxiúro, u.i.
74532d Trichinella spiralis, larva encistada em músculo,

s.l.
74539e Ascaris, nemetelminto, macho e fêmea adultos,

s.t.
74542d Nemertine, espécie marinha, s.t. do corpo
74545d Nereis, verme marinho, s.t.
74548d Tubifex, oligoqueta, u.i.
74549d Hirudo medicinalis, sanguessuga, s.t.
74552e Lumbricus, minhoca, extremidade anterior, s.l.
74553c Lumbricus, região de vesículas seminais, s.t.
74555d Lumbricus, s.t. com estômago
74557c Lumbricus, s.t. com intestino e nefrídio
74562d Lumbricus, s.t. com setas

74400 Crustáceos.
10 Lâminas de Microscópia

74401c Daphnia sp., pulga d’água, u.i.
74403c Cyclops sp., copépode, u.i.
74405e Gammarus, anfípoda, u.i.
74406d Lepas anatifera, craca, u.i. de cirros
74410d Artemia salina, artemia, vários estágios do de-

senvolvimento u.i.
74411c Larva náuplio, u.i.
74414e Astacus, pitu, olho, s.l.
74420c Astacus, brânquias, s.t.
74422c Astacus, estômago, s.t.
74425c Astacus, intestino, s.t.

74300N Aracnídeos e Miriapodes.
12 Lâminas de Microscópia

74301e Aranha de jardim, quelícera e pedipalpo, fêmea,
u.i.

74303b Aranha de jardim, u.i. da pata
74304d Aranha de jardim, u.i. de fiandeiras
74306e Aranha de jardim, abdome com pulmões foliá-

ceos s.l..
74307f Aranha de jardim, s.l. do cefalotórax e sistema

nervoso central
74310e Varroa, àcaro parasita de abelhas u.i.
74313c Tyroglyphus farinae, ácaro da farinha, u.i.
74325d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha, u.i.
74316e Sarcoptes, pele infectada, mostrando ovos e

ácaros s.t.
74317e Lithobius, centopéia, u.i. de peças bucais
74320d Lithobius, centopéia, corpo, s.t.
74323d Diplopoda sp, corpo, s.t.



Jogos de Lâminas para Microscópio28

74323d

74301e

74306e

74304d

74202d

74205c

74105f

74108e

74116f

74007d

74011b

73907b

73902c

73905d

73912c

73915c

73807b

73809e

73814f

73705d

73709e

73729d

74200N Zoologia, Jogo detalhado, Insetos:
Apterygota e Orthoptera
10 Lâminas preparadas para microscópio (Nova
Versão)

74201d Lepisma, peixe de prata, u.i. de escamas do
corpo

74202d Podura,  côlembolo, adulto u.i.
74203d Fórceps do macho de Forficula, lacraia, u.i.
74204d Forficula, lacraia, u.i. de asas superior e inferior
74210f Barata, u.i. de partes sissecadas da boca pe-

netrante e mastigadora, u.i.
74209e Periplaneta, barata, moela com dentes quitino-

sos u.i.
74211e Gomphocerus, Gafanhoto, partes da boca u.i.
74205c Gomphocerus, Gafanhoto, u.i. de pata puladora
74212d Grilo,  túbulos de Malpighian e intestino, s.t.
74208f Carausius, Gafanhoto, s.t. de testículos mostran-

do  espermatogenese, cuidadosamente corado
para estágios meioticos e mitoticos

74100N Zoologia, Jogo detalhado, Insetos:
Archiptera e Rhynchota
10 Lâminas preparadas para microscópio (Nova
Versão)

74113d Thysanoptera, tripes u.i. de adulto
74114e Caenis, mosca de maio, adulto u.i.
74103d Ninfa de mosca de maio u.i. de brânquia da tra-

quea
74105f Pediculus corporis, humano, u.i.
74108e Ovos em pêlos, piolho corporal ou do cabelo

humano
74107d Aphidae sp., piolho de planta, u.i. de muitos por

lâmina
74109d Palomena, asas, u.i.
74110d Palomena, partes da boca u.i., tubo longo per-

furador-sugador
74116f Cimex lectularius, percevejo, adulto u.i.
74117d Besouro mergulhador ou percevejo d´agua (Ger-

ris), pata nadadora u.i.

74000 Zoologia, Jogo detalhado, Insetos:
Neuroptera e Lepidoptera,
10 Lâminas preparadas para microscópio

74001c Chrysopa, u.i. de asa neuroptera típica
74004d Caterpilar de Bombyx, s.t.
74005b Caterpilar de Bombyx, pernas, u.i.
74010d Lepidoptera, partes da boca de traça, tubos

sugadores, u.i.
74007d Caterpilar de Pieris, partes da boca, u.i.
74002d Caterpilar, u.i. de espécime jovem
74006b Caterpilar de Bombyx, traquéia u.i. mostra es-

trutura celular de anéis traqueais e finos ramos
74011b Lepidoptera, asa mostrando escalas de borbo-

leta, u.i.
74008b Lepidoptera, asa mostrando escalas de traça,

u.i.
74009d Lepidoptera, antena de borboleta e traça, u.i.

73900N Zoologia, Jogo detalhado, Insetos:
Hymenoptera e Coleoptera,
15 Lâminas preparadas para microscópio (Nova
Versão)

73901d Lasius, formiga, operária u.i.
73902c Abelha de Mel, asas com ganchos e cume para

travar as asas, u.i.
73903b Abelha de Mel, pata traseira com cesto de pó-

len u.i.
73917b Apis mellifica, abelha de mel, pata anterior com

escova u.i.
73904d Abelha de Mel, ferrão com saco de veneno, u.i.
73905d Abelha de Mel, partes da boca mordedora-su-

gadora, dissecada e u.i.
73918e Apis mellifica, pata posterior com cesto de pó-

len u.i.
73906e Vespa vulgaris, vespa, partes da boca penetran-

tes de um carnívoro u.i.
73907b Besouro, antena lamelada , u.i.
73919e Melolontha, besouro, ovário s.t.
73908c Besouro d’água, estigma, u.i.
73911e Besouro Colorado, u.i. de partes mastigadoras

da boca

73912c Cornea, isolada de olho de mosca, u.i. mostran-
do facetas

73914c Besouro, u.i. de pata
73915c Besouro d’água (Gyrinus), u.i. de pata nadado-

ra

73800N Zoologia, Jogo detalhado: Diptera
e Aphanoptera,
15 Lâminas preparadas para microscópio (Nova
Versão)

73801d Musca domestica, mosca doméstica, probósci-
de, u.i.

73803b Musca domestica, mosca doméstica, pata com
almofadas aderentes, u.i

73807b Musca domestica, mosca doméstica, u.i de asa
73811b Musca domestica, mosca doméstica, u.i. de an-

tena
73809e Mosca, olho composto, sec. rad.
73816e Mosquito-pólvora, haltera, u.i.
73819d Drosophila, u.i. de espécime adulto
73802e Stomoxys calcitrans, mosca de estábulo, peças

bucais (perfurador-sugador) u.i.
73804e Mosquito, Culex, cabeça de fêmea, peças bu-

cais (perfurador-sugador) u.i.
73806d Mosquito, Culex, larva, u.i.
73805d Mosquito, Culex pipiens, pulpa u.i.
73814f Culex pipiens, mosquito comum, fêmea adulta

u.i.
73815f Culex pipiens, mosquito comum, macho adulto

u.i.
73818d Chironomus, mosquito,  larva u.i.
73810e Pulga de cachorro, u.i. de espécime adulto

73700 Mollusca.
15 Lâminas de Microscópia

73701d Chiton sp., s.t. do corpo
73703e Anodonta, bivalve, s.t. do corpo
73705d Mya arenaria, bivalve, s.t. e s.l. de brânquias com

epitélio ciliar
73707d Mexilhão, s.t. do sifão
73708d Mya arenaria, bivalve, músculo adutor da con-

cha, s.l.
73709e Pecten, s.t. da margem do manto mostrando olho

primitivo
73712e Anodonta, gloquídio (larva) u.i.
73728d Caramujo, s.t. de espécime pequeno para estu-

do geral
73720c Helix, caracol, s.t. da cavidade pulmonar
73717c Helix, caracol, s.t. da glândula digestiva (fíga-

do)
73718c Helix, caracol, s.t. de rim
73716d Helix, caracol, s.t. de glândula hermafrodita
73714f Helix, caracol, s.l. de tentáculo mostrando olhos
73724f Alloteuthis, jovem lula, s.l.
73729d Octopus, polvo, secção através do tubo de suc-

ção

73600 Echinodermata, Bryozoa e Brachi-
opoda.
10 Lâminas preparadas para microscópio

73606d Asterias, estrela-do-mar, s.t. de raio
73604e estrela-do-mar jovem, sec. horizontal
73601f Asterias, estrela-do-mar, larva bipinária, u.i.
73609d Echinus, ouriço-do-mar jovem, secção radial
73607e Desenvolvimento de ouriço-do-mar, ovos em

diferentes estágios
73608d Echinus, ouriço-do-mar, larva plúteo
73612e Holothuria, pepino-do-mar, s.t.
73613c Holothuria, u.i. de corpos calcáreos
73615d Bryozoa, briozoário, colônia, sec.
73617f Lingula, braquiópode, s.t.

73500 Cephalochordata (Acrania)
10 Lâminas preparadas para microscópio

73501f Botryllus schlosseri, tunicado; colônia, u.i.
73503e Clavelina, tunicado, s.l. mostrando brânquias,

intestino, gônadas
73504d Clavelina, s.t. da região das brânquias e intesti-

no
73508f Balanoglossus, s.t. da região das gônadas
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73604e

73601f

73615d

73515f

73517d

73518d

5302e

5303e

5307f

5352f

5358d

5401c

5409e

5410e

5411e

5453f

5459c

75407c

75405d

5553e

5559b

5563e

73512d Sagitta, chaetognata, u.i.
73515f Branchiostoma (Anfioxo), espécime adulto, u.i.
73514f Branchiostoma, larva, u.i.
73517d Branchiostoma, s.t. da região das brânquias e

intestino
73518d Branchiostoma, s.t. da região do intestino e fí-

gado
73521d Branchiostoma, região da cabeça, s.t. mostran-

do células de pigmento fotossensíveis

5300 Paramecium
8 Lâminas preparadas para microscópio

5301d Paramecium, macro- e micronúcleos corados
5302e Paramecium, vacúolos alimentares e núcleo

duplamente corados
5303e Paramecium, película corada ( Bresslau)
5304e Paramecium, corados com prata para mostrar o

sistema de linha prateada
5305e Paramecium, tricocistos mostrados por prepa-

ração especial
5306f Paramecium, estágio de conjugação ou pós con-

jugação, núcleo corado
5307f Paramecium, estágios de fissão, núcleo corado
5308d Paramecium, secções através de vários espé-

cimes.

5350 Hidra (Hydra)
8 Lâminas preparadas para microscópio

5351e Hidra, espécime extendida corada para o estu-
do do corpo, mostra todos os detalhes e u.i.

5352f Hidra, com um ou mais bulbos u.i.
5353d Hidra, s.t. através do corpo em diferentes níveis

mostrando ectoderme com nematocistos, lamela
e endoderme

5354d Hidra, s.l. através do corpo com tentáculos
5355e Hidra, com testículos s.t.
5356e Hidra, com ovários, s.t.
5357d Hidra, células isoladas, u.i. mostrando diferen-

tes tipos de células, nematocistos
5358d Hidra, com alimento na cavidade digestiva, s.t.

5400 Minhoca da terra (Lumbricus)
12 Lâminas preparadas para microscópio

5401c Lumbricus, região de tiflossole, clitelo traseiro,
s.t. padrão

5402c Lumbricus, região de tiflossole, clitelo traseiro,
s.l. sagital

5403c Lumbricus, região da boca, s.t. mostrando fa-
ringe

5404e Lumbricus, região do glânglio cerebral s.t.
5405c Lumbricus, região of esôfago e coração s.t.
5406e Lumbricus, região das gônadas mostrando ová-

rio s.t.
5407e Lumbricus, região das gônadas mostrando tes-

tículo s.t.
5408c Lumbricus, região do clitelo s.t.
5409e Lumbricus, região da boca, esôfago e coração

(do primeiro ao nono segmento) s.l. sag.
5410e Lumbricus, região das gônadas, vesículas se-

minais, (do nono ao décimo sexto segmento)
s.l.sag.

5411e Lumbricus, região do papo e moela (do déci-
mos sexto ao vigézimo terceiro segmento)  s.l.
sag.

5412d Lumbricus, spermatozoa em vários estágios de
desenvolvimento, esfregaço

5450 Besouro  (Melolontha vulgaris)
9 Lâminas preparadas para microscópio

5451b Melolontha, antena u.i.
5452f Melolontha, partes da boca, dissecada e u.i.
5453f Melolontha, cabeça com cérebro e olho com-

posto s.t.
5454c Melolontha, perna u.i.
5455d Melolontha, intestino s.t.
5456e Melolontha, ovário s.t.
5457e Melolontha, testículos s.t.
5458g Melolontha, u.i., orgão de copulação masculino
5459c Melolontha, espiráculo u.i.

75400 Mosca doméstica (Musca domesti-
ca)
7 Lâminas preparadas para microscópio

75401d Musca domestica, mosca doméstica, probósci-
de,  u.i.

75402b Musca domestica, mosca doméstica, pata com
almofadas aderentes, u.i

75403b Musca domestica, asa, u.i.
75404e Musca domestica, olho composto, rad.
75405d Musca domestica, haltera,asa inferior rudimen-

tar, u.i.
75406c Musca domestica, córnea, mostrando facetas
75407c Musca domestica, antena, u.i.

5550 Abelha de mel (Apis mellifica)
18 Lâminas preparadas para microscópio

5551e Apis mellifica, partes da boca de operária, u.i.
5552e Apis mellifica, partes da boca de operária, s.t.
5553e Apis mellifica, cabeça com cérebro e olho com-

posto s.t.
5554c Apis mellifica, córnea de olhos, isoladas e u.i.
5555d Apis mellifica, ocelo, u.i.
5556b Apis mellifica, antena com órgãos sensoriais,

u.i.
5557c Apis mellifica, asas anterior e posterior u.i.
5558b Apis mellifica, para anterior com cílio, u.i.
5559b Apis mellifica, pata posterior com cesto de pó-

len, u.i.
5560d Apis mellifica, ferrão e saco de veneno, u.i.
5561c Apis mellifica, orgão de cera de operária, u.i.
5562d Apis mellifica, abdomen de operária, s.t. com

intestino, nefrídios, glândulas de cera
5563e Apis mellifica, abdomen de rainha, s.t. mostran-

do ovários
5564e Apis mellifica, abdomen de zangão, s.t. mostran-

do testículos
5565e Apis mellifica, tórax de operária, s.t. mostrando

músculos
5566d Apis mellifica, larva, espécime inteiro, s.l. sagi-

tal
5567e Apis mellifica, Nosema apis, causadora de diar-

réia de abelha, s.t. de intestino doente
5568d Apis mellifica, larva Bacillus, causadora de cria

pútrida ameircana, esfregaço

5570 Partes da boca dos insetos
20 Lâminas preparadas para microscópio

5571f Periplaneta, barata, partes da boca, dissecada
e u.i.

5572f Carabus, besouro, partes da boca de um carní-
voro mostrando digestão extraintestinal u.i.

5573e Gomphocerus, gafanhoto, partes da boca de um
herbívoro u.i.

5574e Vespa vulgaris, vespa, partes da boca de um
carnívoro u.i.

5575f Melolontha, besouro, partes da boca de um her-
bívoro dissecada e u.i.

5576e Apis mellifica, abelha de mel, partes da boca
de operária, u.i.

5577e Apis mellifica, abelha de mel, s.t de partes da
boca

5578e Pieris, borboleta, partes da boca u.i.
5579e Pieris, borboleta, s.t. de partes da boca
5580e Pyrrhocoris, percevejo, partes da boca u.i.
5581e Pyrrhocoris, percevejo, s.t. de partes da boca
5582e Culex pipiens, mosquito comum, partes da boca

de fêmea, u.i.
5583e Culex pipiens, mosquito comum, partes da boca

de macho, u.i.
5584e Culex pipiens, s.t. de partes da boca de fêmea
5585e Stomoxys ou Tabanus, mosca de estábulo, pe-

ças bucais (perfurador-sugador) u.i.
5586e Tabanus, s.t. de partes da boca
5587d Musca domestica, mosca, partes da boca u.i.
5588e Musca domestica, mosca, s.t. de partes da boca
5589d Bombyx mori, bicho da seda, partes da boca

u.i.
5590e Curculionidae, besouro, cabeça e partes da boca

u.i.
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5560d

5561c

5572f

5575f

5578e

5583e

5585e

5587d

5606d

5609c

5612e

5703d

5704e

5709c

5711d

5801f

5803d

5804d

5902d

5909c

5919d

5920c

5600 Caracol comestível, (Helix pomatia)
12 Lâminas preparadas para microscópio

5601c Helix pomatia, pés s.t., glândulas mucosas e
serosas, músculos

5602c Helix pomatia, s.t. da margem do manto, glân-
dulas

5603c Helix pomatia, estômago s.t., glândulas digesti-
vas

5604c Helix pomatia, s.t. do intestino, membrana mu-
cosa, músculos

5605c Helix pomatia, s.t. do fígado, células de giz e
células do fígado.

5606d Helix pomatia, glândula hermafrodita (ovotes-
te) s.t., ova e espermatozoa

5607d Helix pomatia, pediculo cristalino e glândulas,
s.t.

5608c Helix pomatia, pênis s.t., ou espermoviducto s.t.
5609c Helix pomatia, flagelo s.t.
5610d Helix pomatia, coração e rim s.t.
5611c Helix pomatia, pulmão s.t., com epitélio respira-

tório
5612e Helix pomatia, olho com lentes e retina s.l.

5700 Camarão de água doce (Astacus)
12 Lâminas preparadas para microscópio

5701c Astacus fluviatilis,brânquias s.t., epitélio e va-
sos

5702d Astacus fluviatilis, músculo estriado s.l., mostra
estriações muito claramente

5703d Astacus fluviatilis, antena (descalcificada) s.t.,
mostra o esqueleto quitinoso

5704e Astacus fluviatilis, olho composto s.l.
5705f Astacus fluviatilis, gânglio cerebral s.t., células

nervosas e fibras
5706d Astacus fluviatilis, esfregaço de sangue, com

céluas sanguíneas
5707c Astacus fluviatilis, s.t. de glândula verde, um

orgão excretor
5708c Astacus fluviatilis, estômago s.t., camada inter-

na de quitina
5709c Astacus fluviatilis, intestino s.t., dobras de mem-

brana mucosa
5710c Astacus fluviatilis, fígado s.t., túbulos glandula-

res para a reabsorção de alimento
5711d Astacus fluviatilis, s.t. de ovário, desenvolvimen-

to de ovo
5712e Astacus fluviatilis, testículos s.t., espermatoge-

nese, estágio de divisão celular

5800 Anfíoxo (Branchiostoma lanceola-
tum)
8 Lâminas preparadas para microscópio

5801f Branchiostoma,espécime inteiro, corado e u.i.
para estudo geral do corpo

5802d Branchiostoma, região da boca s.t.
5803d Branchiostoma, faringe anterior com brânquias

e notocórdia s.t.
5804d Branchiostoma, região do fígado e ovários s.t.
5805d Branchiostoma, região do fígado e testículos s.t.
5806d Branchiostoma, região do intestino s.t.
5807d Branchiostoma, rabo s.t.
5808d Branchiostoma, s.l. sagital do corpo mediano

5900 Histologia do Sapo (Rana)
20 Lâminas preparadas para microscópio

5901c Pulmão de rã, s.t., simples orgão respiratório
5902d Coração de rã, s.l. através do orgão inteiro
5903c Esfregaço de sangue de rã, mostra corpúscu-

los vermelhos nucleados
5904c Baço de rã s.t., tecido linfático
5905c Língua de rã s.t., papila, glândulas e músculos
5906c Esôfago de rã s.t., mostra epitélio ciliado
5907c Estômago de rã s.t., epitélio glandular
5908c Intestino delgado de rã s.t., ranhuras da mem-

brana intestinal, chyle
5909c Intestino grosso (colon) de rã, s.t., células go-

blet
5910c Pancreas de rã s.t., mostra ilhotas de Lan-

gerhans
5911c Fígado de rã s.t., mostra células parênquimas e

dutos da bile

5912c Rins de rã s.t., córpusculos de Malpighian, va-
sos renais

5913c Bexiga urinária de rã s.t., músculo liso, epitélio
transicional

5914d Ovário de rã s.t., mostra desenvolvimento de
folículo e formação da gema

5915d Testículos de rã s.t., mostra espermatogenese
e espermatozoides maduros

5916c Tuba de falópio de rã s.t. (duto de Müllerian),
células glandulares

5917c Cérebro anterior  de rã s.t., mostra células ner-
vosas

5918d Cordão espinhal de rã s.t., mostra células ner-
vosas motoras

5919d Retina de rã s.t., com  hastes e cones
5920c Pele de rã s.t., glândulas da pele, epiderme e

células de pigmento

5950 Histologia do Coelho (Lepus cuni-
culus)
25 Lâminas preparadas para microscópio

5951d Cartilagem elástica de orelha de coelho, sec.
5952c Músculo estriado de coelho s.l.
5953c Tecido de gordura bubcutânea de coelho, s.t.
5954c Músculo cardíaco de coelho, s.l. e s.t.
5955c Esfregaço de sangue de coelho
5956c Traquéia de coelho s.t. com epitélio ciliado
5957c Pulmão de coelho s.t.
5958d Baço de coelho s.t.
5959d Glândula Tiróide de coelho s.t. e colóide
5960c Língua de coelho s.t., camadas musculares
5961d Estômago com glândulas digestivas de coelho

s.t.
5962c Intestino delgado (duodenum) com vile de coe-

lho, s.t.
5963c Tripa  (coecum) de coelho s.t.
5964d Bactéria simbiótica de tripa de coelho
5965d Reto com células globet de coelho, s.t.
5966c Glândula salivar de coelho s.t.
5967c Fígado de coelho s.t.
5968c Rim de coelho, sec. através do cortex e medula
5969d Ovário de coelho s.t. mostrando folículos
5970c Útero de coelho s.t.
5971d Testículo de coelho s.t., mostra espermatogê-

nese
5972d Espermatozoa de coelho, esfregaço
5973d Região olfatória do nariz de coelho, s.t.
5974c Pêlo de coelho u.i.
5975d Pele do corpo com folículos do pêlo de coelho,

s.l.

73000 Tipos Diferentes de Larvas
15 Lâminas preparadas para microscópio

73001g Planula-larva, Aurelia
73002f Actinula-larva, Tubularia
73003f Trochophora-larva, Polychaeta
73004g Trochophora-larva em metamorfose, Annelida
73005e Veliger-larva, caracol
73006f Actinotrocha-larva, Phoronis
73007f Tornaria-larva, Balanogossus
73008f Bipinnaria-larva, estrela-do-mar
73009f Bipinnaria-larva em metamorfose, estrela-do-

mar
73010d Pluteus-larva, ouriço-do-mar
73011e Glochidia de amêijoas
73012c Nauplius-larva, Copepoda
73013e Zoea-larve, Decapoda
73014e Cypris-larva, Balanus
73015d Larva de Culex
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5960c

5961d

5965d

5968c

5975d

73012c

73008f

3903f

3905f

3901f

3902f

3914f

3915c

3918h

3920e

3921t

3923d

3924d

3939e

3940e

3945d

3948f

PARASITAS
E BACTÉRIAS
PATOGÊNICAS

3900 Parasitologia Geral. Jogo Grande
Parasitas domésticos e tropicais de huma-
nos e outros animais
50 Lâminas preparadas para microscópio

3901f Entamoeba histolytica, disenteria amebiana,
esfregaço ou secção

3902f Leishmania donovani, causa Kala-Azar, esfre-
gaço ou secção

3903f Trypanosoma gambiense, doença do sono, es-
fregaço de sangue

3904f Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, esfre-
gaço de sangue

3905f Plasmodium falciparum, malária humana, esfre-
gaço de sangue com estágios anelares

3906f Plasmodium berghei, esfregaço de sangue com
formas vegetativas e estágio de esquizogonia

3907g Plasmodium sp., melanemia malária em baço
humano

3908f Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose,
esfregaço ou secção do cisto

3909f Babesia canis, esfregaço de sangue
3910f Sarcocystis sp., secção do músculo mostrando

parasitas nos tubos de Miescher
3911e Nosema apis, disenteria de abelha, s.t. do in-

testino de abelha
3912d Monocystis agilis, da vesícula seminal de mi-

nhoca
3913d Eimeria stiedae, causa coccidiose, fígado de

coelho, s.t.
3914f Fasciola hepatica, verme de fígado de carneiro,

u.i. de of adulto
3915c Fasciola, s.t. típica do corpo em diferentes regi-

ões
3916d Fasciola, ova u.i.
3917h Fasciola, miracídia u.i. *
3918h Schistosoma mansoni, esquistossomose, adul-

tos, macho e fêmea u.i.
3919g Schistosoma, s.t. do fígado do caramujo com

rédia e cercária *
3920e Schistosoma mansoni, ovos em fezes
3921t Taenia ou Moniezia, platelminto, escólex u.i.
3922f Taenia pisiformis, platelminto, proglótides ma-

duras u.i.
3923d Taenia saginata, platelminto, proglótides em di-

ferentes estágios s.t.
3924d Taenia saginata, ovos em fezes u.i.
3925f Hymenolepis nana, proglótides u.i.
3926f Echinococcus granulosus, platelminto, escolices

de cisto u.i.
3927f Echinococcus, parede do cisto e escólex s.t.
3928d Ascaris lumbricoides, nematelminto de huma-

no, s.t. de fêmeas adultas na região das gôna-
das

3929d Ascaris lumbricoides, s.t. de macho adulto na
região das gônadas

3930d Ascaris lumbricoides, ovos de fezes u.i.
3931f Enterobius vermicularis (Oxyuris), oxiúrus, es-

pécime adulto u.i.
3932d Trichinella spiralis, músculo com larvas encista-

das s.l.
3933h Ancylostoma, nematelminto, adulto u.i.
3934d Trichuris trichiura, nematelminto, ovo u.i.
3935e Strongyloides, larva u.i.
3936f Heterakis spumosa, parasita intestinal de rato,

adulto
3937g Ixodes sp., carrapato, adulto u.i.. Transmissor

de febre recorrente e borreliose
3938d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha u.i.
3939e Acarapis woodi, ácaro parasita de abelhas, u.i.
3940e Sarcoptes scabiei, secção de pele infectada por

parasitas
3941e Stomoxys calcitrans, mosca de estábulo, peças

bucais (perfurador-sugador) u.i.
3942f Anopheles, mosquito da malária, peças bucais

da fêmea, u.i.
3943e Culex pipiens, mosquito comum, peças bucais

da fêmea u.i.
3944f Anopheles, larva u.i.

3945d Culex pipiens, larva u.i.
3946d Culex pipiens, pupa u.i.
3947f Cimex lectularius, percevejo, u.i.
3948f Pediculus humanus, piolho humano, u.i.
3949e Pediculus humanus, lêndeas aderidas ao cabe-

lo, u.i.
3950e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, adul-

to u.i.

74900 Parasitologia Geral.  Jogo curto
25 Lâminas preparadas para microscópio

74901f Trypanosoma gambiense, doença do sono, es-
fregaço de sangue

74902f Plasmodium berghei, malaria em roedores, es-
fregaço de sangue com formas vegetativas e
estágio de esquizogonia

74903f Sarcocystis sp.,  secção do músculo mostrando
parasitas nos tubos de Miescher

74904e Nosema apis, disenteria de abelha, s.t. do in-
testino de abelha

74905d Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de
fígado de coelho infectado, mostra parasitas em
todos os estágios

74906f Fasciola hepatica,verme de fígado, u.i. de adul-
to

74907d Fasciola hepatica, ovo u.i.
74908t Taenia ou  Moniezia, tênia, escolex u.i.
74909f Taenia pisiformis, tênia de cachorro, proglótides

maduras u.i.
74910d Taenia saginata, Tênia,  proglótides em diferen-

tes estágios, s.t.
74911f Hymenolepis nana, Tênia anã, proglótides u.i.
74912f Echinococcus granulosus, parede de cisto e

escólices sec.
74913d Ascaris lumbricoides, lombriga de humano, fê-

mea adulta s.t. na região das gônadas
74914d Ascaris lumbricoides, ovo em fezes u.i.
74915f Enterobius vermicularis (Oxyuris), pequeno ver-

me nematodo, espécime adulto u.i.
74916d Trichinella spiralis, músculo com larva encista-

da s.l.
74917g Ixodes sp., carrapato,  adult o u.i. Transmissor

da febre recorrente e borreliose
74918d Dermanyssus gallinae,  ácaro de galinha u.i.
74919e Acarapis woodi, varroa, ácaro parasita de abe-

lhas, u.i.
74920e Sarcoptes scabiei (Acarus siro), secção de pele

infectada por parasitas
74921f Anopheles, mosquito da malaria, cabeça e par-

tes da boca de fêmea, u.i.
74922e Culex pipiens, mosquito comum, cabeça e par-

tes da boca de fêmea, u.i.
74923f Cimex lectularius, percevejo, u.i.
74924f Pediculus humanus, piolho humano, u.i.
74925e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, adul-

to u.i.

3050 Bactérias Patogênicas.
25 Lâminas preparadas para microscópio

3051e Diplococcus pneumoniae,pneumonia croupous,
esfregaço

3052f Neisseria gonorrhoeae, gonorréia, esfregaço *
3053e Neisseria meningitidis (intracellularis), meningite

epidêmica, esfregaço
3054d Staphylococcus aureus, organismo do pus, es-

fregaço
3055d Streptococcus pyogenes, esfregaço mostrando

cadeias curta
3056d Corynebacterium difteria, esfregaço
3057e Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de es-

carro positivo corado( Ziehl-Neelsen)
3058e Bacterium erysipelatos, esfregaço
3059d Brucella abortus, aborto em gado (brucelose-

mal de Bang ), esfregaço
3060d Proteus vulgaris, inflamação do sistema uriná-

rio, esfregaço
3061d Escherichia coli, bactéria do colo, possível pa-

tógeno, esfregaço
3062d Eberthella typhi, febre tifóide, esfregaço
3063d Salmonella paratyphi, febre paratifóide, esfre-

gaço
3064d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), esfregaço
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74902f

74903

74907d

74909f

74910d

74911f

74912f

74916d

74925e

3052f

3054d

3055d

3006d

3007e

3008e

3009d

3020d

3022g

3023d

3802d

3808d

3816d

3065e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), pneumo-
nia, esfregaço

3066f Pasteurella (Yersinia) pestis, peste bubônica,
esfregaço

3067d Salmonella enteritidis, gastroenterite, esfrega-
ço

3068d Shigella dysenteriae, disenteria bacilar, esfre-
gaço

3069d Bacillus anthracis, „doença dos classificadores
de lã“, esfregaço

3070e Clostridium botulinum, botulismo, esfregaço
3071d Clostridium septicum, esfregaço
3072e Clostridium tetani, tétano, esfregaço
3073d Clostridium perfringens, gangrena gasosa, es-

fregaço
3074f Vibrio comma, cólera asiática, esfregaço
3075g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), febre

recorrente da África Central, esfregaço de san-
gue

BOTÂNICA
JOGOS ABRANGENTES

3000 Bactérias Jogo Básico.
As mais importantes bactérias patogênicas e
não patogênicas
25 Lâminas preparadas para microscópio

3001d Staphylococcus aureus, organismo do pus
3002d Sarcina lutea, bastões cromogênicos
3003e Streptococcus pyogenes, organismo do pus
3004d Streptococcus lactis, organismo que „azeda“ o

leite
3005d Bacillus subtilis, bacilo do feno, esfregaço com

bacilos e esporos
3006d Bacillus mycoides, organismo do solo
3007e Bacillus anthracis, „doença dos classificadores

de lã“
3008e Mycobacterium tuberculosis, tuberculose
3009d Corynebacterium diphtheriae, difteria
3010e Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha
3011d Rhizobium radicicola, bactéria fixadora de nitro-

gênio
3012d Proteus vulgaris, putrefação
3013d Escherichia coli, bactéria do colo
3014d Eberthella typhi, febre tifóide
3015d Salmonella paratyphi, febre paratifóide
3016f Vibrio comma, cólera asiática
3017d Shigella dysenteriae, disenteria bacilar
3018d Hemophilus influenzae, bacilo de Pfeiffer
3019e Spirillum volutans, de águas poluídas
3020d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogênicos
3021e Clostridium botulinum (botulismo), intoxicação

alimentar
3022g Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), esfre-

gaço de sangue
3023d Bactérias da boca, com bastões Gram positivo

e negativo
3024d Bactéria do pão
3025d Bacteria do queijo

3800 Bacteria. Jogo grande
50 Lâminas preparadas para microscópio (Nova
Versão)

3801e Diplococcus pneumoniae, causador da pneumo-
nia croupous, esfregaço

3802d Gaffkya tetragena, em arranjo de quatro célu-
las, esfregaço

3803f Neisseria gonorrhoeae, causador da gonorréia,
esfregaço**

3804e Neisseria meningitidis (intracellularis),  causa-
dor da meningite epidêmica, esfregaço de cul-
tura*

3805d Sarcina lutea, bastonetes cromogénicos
3806d Staphylococcus aureus, organismo de pus, es-

fregaço de cultura
3807d Streptococcus pyogenes, esfregaço de cultura

mostrando cadeias curtas
3808d Streptococcus lactis, organismos que azedam

o leite, esfregaço de cultura mostrando cadeias
curtas

3809d Corynebacterium diphtheriae, esfregaço de cul-
tura

3810d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium),
bactéria do iogurte, de cultura

3811h Mycobacterium leprae, causadora da lepra, es-
fregaço ou secção *

3812e Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de muco
positivo corada por Ziehl-Neelsen

3813d Acetobacter aceti, produção de vinagre, esfre-
gaço

3814d Azotobacter, bastonete do solo, esfregaço
3815e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopa-

thiae), esfregaço
3816d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens),

formação do pigmento vermelho, esfregaço
3817d Brucella abortus, causadora de abortos em gado

(brucelose), esfregaço
3818d Eberthella typhi, causadora da febre tifóide, es-

fregaço
3819d Escherichia coli, bactéria do colon, esfregaço
3820d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), esfregaço
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3819d

3821f

3825d

3826d

3815e

3831d

3071d

3836e

3842d

3024d

3846d

2604d

2611e

2614c

2617d

2620d

2623c

2704e

2713c

2714c

2720c

2725d

3821f Klebsiella pneumoniae (Friedlander), causado-
ra de pneumonia, esfregaço

3822f Pasteurella pestis, peste bubónica, esfregaço
3823d Proteus vulgaris,  putrefação, esfregaço de cul-

tura
3824d Rhizobium radicicola,  esfregaço de cultura
3825d Rhizobium radicicola, organismos fixadores de

nitrogênio, secção através do nódulo da raiz de
lupino mostrando bacteria em situ

3826d Salmonella enteritidis, causa envenenamento de
carne, esfregaço

3827d Salmonella paratyphi, febre paratifóide, esfre-
gaço

3828d Shigella dysenteriae, causa disenteria bacilar,
esfregaço

3829d Bacillus anthracis, esfregaço de cultura
3830d Bacillus mycoides, organismos de solo que cres-

cem em cadeias
3831d Bacillus subtilis, bacilo do feno , esfregaço mos-

trando bacilo e espóros duplamente corados
3832e Clostridium botulinum, causadora do botulismo

(envenemamento da comida), esfregaço
3833d Clostridium perfringens, causadora da gangre-

na gasosa, esfregaço
3834e Clostridium tetani, causadora de contrações

musculares, esfregaço
3835f Vibrio comma, causadora da cólera asiática,

esfregaço
3836e Spirillum volutans, espirilo, esfregaço  *
3837d Rhodospirillum rubrum, bastões cromogênicos,

esfregaço
3838g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), cau-

sadora da febre recurrente africana, esfregaço
de sangue com organismos*

3839d Actinomyces alni, sec. de nódulo da raiz mos-
trando micorriza de Amieiro

3840d Sphaerotilus natans, de água pútrida, longas
cadeias com bainhas

3841d Methanobacterium, formadora de metano, es-
fregaço

3842d Streptomyces griseus, antibiótico estreptomici-
na, esfregaço

3843d Bactéria da boca, Gram positiva e negativa, ideal
para demonstração

3844d Bactéria da couve azeda, esfregaço
3845d Bactéria do queijo, esfregaço ou secção
3846d Bactéria do intestino humano, esfregaço
3847d Bactérias mistas:  incluindo bastonetes Gram-

positivos e Gram-negativos, esfregaço
3848g Monotrichous flagella em Vibrio ou  Pseudomo-

nas*
3849g Peritrichous flagella  em Salmonela ou Proteus*
3850g Bacillus cereus, núcleo DNA, esfregaço*

2600 Criptógamas, Jogo Básico.
25 Lâminas preparadas para microscópio

2601e Tipos de bactérias : cocos, bacilos, espirilos
2602c Oscillatoria, alga cianofícea
2603c Pleurococcus, alga verde
2604d Eudorina, pequenas colônias
2605c Diatomáceas, várias espécies
2606e Spirogyra em conjugação com zigotos
2607d Fucus, alga marrom, conceptáculo feminino com

oogônia t.s.
2608d Fucus, conceptáculo masculino com anterídio, s.t.
2609c Mucor, bolor negro, micélio e esporângio
2610c Peziza, apotecio com ascos, s.t.
2611e Claviceps purpurea, ferrugem, estroma com

peritécio, s.l.
2612c Morchella, cogumelo comestível, corpo de fruti-

ficação, s.t.
2613b Saccharomyces, fermento, gemulação
2614c Psalliota, fungo com lamelas, píleo com lame-

las, s.t..
2615c Coprinus, cogumelo, s.t.. de basídio típico com

esporos
2616d Lobaria pulmonaria, liquen foliáceo, talo com

alga simbiótica, s.t..
2617d Talo de musgo com folhas, u.i.
2618d Marchantia, hepática, talo com cúpula e gema s.l.
2619d Marchantia, anterídios, s.l.
2620d Marchantia, arquegônios,s.l.
2621d Polytrichum, musgo, cápsula com esporos, s.t.
2622d Equisetum, cavalinha, estróbilos com esporos

s.l.
2623c Aspidium (Dryopteris), samambaia, caule s.t.
2624d Aspidium, folha com esporângio e espóros
2625d protalo de samambaia u.i.

2700 Criptógamas, Jogo Suplementar I.
Complementar ao Set No. 2600.
25 Lâminas preparadas para microscópio

2701d Streptococcus lactis, bacteria que „azeda“ o lei-
te

2702d Bacillus subtilis, bacilo do feno, com esporos
2703c Nostoc, cianobactéria com heterocistos
2704e Volvox, com colônias filhas
2705d Zygnema, estágios vegetativos e de conjuga-

ção
2706d Closterium, desmídeo
2707d Chara, alga, talo com órgãos reprodutivos
2708d Ectocarpus, alga marrom, gametãngio plurilo-

cular
2709d Rhodomela, alga vermelha marinha, tetráspo-

ros
2710c Plasmodiophora brassicae, raiz claviforme, s.t.
2711c Albugo candida, ferrugem branca de crucíferas,

s.t..
2712c Penicillium, bolor azul, micélios e conidióforos
2713c Sclerotinia (Monilia), deuteromiceto, s.,t,.
2714c Boletus, fungo com poros, píleo s.t.
2715d Ustilago zeae, ferrugem do milho, pústula com

esporos s.t.
2716d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, uredinia

no trigo, s.t.
2717d Puccinia graminis, ecídio e picnídio em folha de

bérberis.
2718d Xanthoria, liquen, apotécio, s.t.
2719d protonema de musgo u.i..
2720c Sphagnum, musgo, folha u.i.
2721c Polytrichum, musgo, talo com folhas s.t.
2722e Selaginella, estróbilo com esporos s.l.
2723b Equisetum, cavalinha, esporos com elatérios u.i.
2724c Pteridium, samambaia (feto), rizoma,s.t.
2725d Phyllitis, samambaia, folha com soros s.t.

2750 Criptógamas, Jogo Suplementar II.
Complementar ao No. 2600 e 2700.
25 Lâminas preparadas para microscópio

2701d Sphaerotilus natans, bacteria de águas poluí-
das

2702d Cosmarium, desmídio
2703c Chlamydomonas, alga biflagelada
2704e Cladophora, alga verde, filamentos ramificados
2705d Oedogonium, alga verde, filamentos simples
2706d Enteromorpha, alga marinha, fronde estreita

inflada u.i.
2707d Laminaria saccharina, talo com esporângio, s.t.
2708d Polysiphonia, alga vermelha marinha, anterídio
2709d Polysiphonia, cistocarpos
2710c Polysiphonia, tetrásporos
2711c Batrachospermum, alga vermelha de água doce
2712c Exoascus pruni (Taphrina), fungo, tecido infec-

tado s.t.
2713c Erysiphe pannosa, míldio de rosa, conídio s.t.
2714c Tuber rufum, trufa, s.t. do corpo de frutificação
2715d Venturia pirinum (Fusicladium), fungo, s.t. com

conídio
2716d Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo,

folha com esclerótia s.t.
2717d Botrytis allii, bolor cinza de cebola, s.t. de teci-

do infectado
2718d Scleroderma vulgare, corpo de frutificação jo-

vem s.t.
2719d Mnium, musgo, anterídio s.l.
2720c Mnium, musgo, arquegônio s.l.
2721c Psilotum, samambaia primitiva, caule e folíolos,

s.t.
2722e Lycopodium, licopodínea, esporófilo com espo-

ros s.l.
2723b Lycopodium, caule com estelo s.t.
2724c Equisetum, cavalinha, caule s.t.
2725d Salvinia natans, samambaia d’água, esporocar-

po s.t.
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2756c

2768d

2760d

2770e

2772e

2773c

2801c

2808c

2809c

2815c

2817c

2821d

2901d

2924d

2926d

2930c

2932c

2934d

2936c

2935c

2943e

2948d

2800 Fanerógamas, Jogo Básico.
25 Lâminas preparadas para microscópio

2801c Células simples de plantas, epiderme de Allium
u.i.

2802d Divisão celular (mitose) todos os estágios, em
extremidade de raiz de Allium s.l.

2803c Grãos de amido, s.t. de tubérculo de batata
2804c Células de cortiça, s.t. da casca de Quercus
2805d Cistólitos, s.t. do fruto da pêra
2806d Pêlos radiculares em extermidade de raiz
2807c Zea mays, milho, raiz monocotiledônea típica s.t.
2808c Ranunculus, ranúnculo, raiz típica de dicotile-

dônea. s.t.
2809c Zea mays, milho, caule de monocotiledônea. s.t.
2810c Triticum, trigo, caule de gramínea s.t.
2811c Aristolochia, papo de peru, caule de um ano s.t.
2812c Aristolochia, caule mais velho s.t.
2813d Cucurbita, abóbora, caule com feixes e tubos

crivados s.l.
2814c Sambucus, sabugueiro, caule com lenticelas s.t.
2815c Tulipa, tulipa, epiderme foliar com estômatos u.i.
2816c Zea mays, milho, s.t. da folha, folha de gramí-

nea monocotiledônea
2817c Syringa, lilás, s.t. de folha, folha de dicotiledô-

nea.
2818c Fagus, faia, s.t. de botão foliar mostrando ori-

gem da folha
2819d Lilium, lírio, s.t. de botão floral mostrando dia-

grama floral
2820d Lilium, s.t. de anteras t.s. mostrando câmaras

de pólen e grãos de pólen
2821d Lilium, s.t. de ovário com saco embrionário
2822e Lilium, estigma com pólen e tubos polínicos s.l.
2823c Pinus, pinheiro, folhas aciculares
2824d Triticum, trigo, s.t. de grão (semen) com embrião

e endosperma
2825d Capsella, s.l. de embriões in situ

2900 Fanerógamas, Jogo Suplementar.
Complementar ao Set No. 2800.
50 Lâminas preparadas para microscópio

2901d Ápice caulinar e tecido meristemático, s.l de
Asparagus

2902c Grãos de Aleurona, s.t. de endosperma de Rici-
nus

2903d Gordura in sec. de endosperma de Corylus
2904c Lysigenous glândulas de óleo, s.t. de casca de

fruto de Citrus
2905d Cristais de Inulina, s.t. de tubérculo de Dahlia
2906b Cristais de oxalato de cálcio, em u.i. de casca

seca de cebola
2907b Células da madeira, macerado
2908c Tubos lactíferos, s.l. de caule de Euphorbia (bico

de papagaio)
2909d Cloroplastos em folhas de Elodea u.i.
2910b Pêlos de folhas ramificadas, isolados de Verbas-

cum (verbasco)
2911d Reserva de celulose, s.t. de semente de Phoe-

nix (tamareira)
2912c Rheum, ruibarbo, s.t. de raiz com cristais
2913c Dendrobium, orquídea, s.t. de raiz aérea com

velame
2914c Pinus, pinheiro, s.t. de raízes lenhosas mais

velhas
2915c Smilax, s.t. de raiz com endoderme espessada
2916d Lupinus, tremoço, s.t. de nódulos radiculares

com bactérias fixadoras de nitrogênio
2917c Quercus, carvalho, s.t. de raízes lenhosas mais

velhas
2918c Daucus, cenoura, s.t. de raiz de armazenamen-

to.
2919c Pinus, pinheiro, s.t. de caule lenhoso mais ve-

lho
2920c Zea mays, milho, s.l. de caule com feixes
2921c Elodea, elodea, s.t. de caule aquático com fei-

xes primitivos
2922c Juncus, junco, s.t. caule com células estreladas
2923c Pelargonium, gerânio, s.t. de caule jovem de

planta anual
2924d Tilia, lima, s.t. e s.l de caule lenhoso mais velho
2925c Acorus calamus, s.t. de rizoma
2926d Pinus, pinheiro, três secções de madeira
2927d Fagus, faia, três secções da madeira
2928c Bryonia, s.t. de caule com
2929c Ribes, groselheira, s.t. de caule com felogênio

2930c Helianthus, girassol, s.t. de caule típicp de
monocotiledônea

2931c Salvia, salva, s.t. de caule com colênquima
2932c Nymphaea, lirio d´’água, s.t. de folha flutuante
2933c Dionaea, planta carnívora, s.t. de folha com glân-

dulas digestivas
2934d Fagus, faia, s.t. de folhas de sol e sombra (um-

brófilas e heliófilas)em uma lâmina
2935c Pinguicula, s.t. de folha com pêlos glandulares
2936c Nerium, espirradeira, folha xeromorfa com es-

tômatos em cripta
2937d Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pê-

los glandulares
2938d Urtica, urtiga, folha com pêlos urticantes
2939c Utricularia, planta carnívora, u.i. de vesículas

(utrículos)
2940d Pinus, pinheiro, s.l. de cone masculino com pó-

len
2941d Pinus, s.l. de cone feminino jovem com óvulos
2942f Pinus, l.s. de óvulo com arquegônio
2943e Pinus, s.t. de embrião maduro com endosper-

ma
2944b Pinus, u.i. de grãos de pólen alados
2945f Lilium, lírio, anteras jovens mostrando meiose

da célula mãe de pólens
2946d Tulipa, tulipa, s.t. de ovario mostrando disposi-

ção de óvulos
2947d Taraxacum, dente de leão, s.l. de flor composta
2948d Papaver, papoula, s.t. de flor mostrando diagra-

ma floral
2949d Phaseolus, feijão, s.t. de vagem mostrando pe-

ricarpo e semente
2950d Lycopersicum, tomate, s.t. de fruto jovem
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79101c

79120d

79159c

79167e

79174e

79151d

79126e

79123c

79138d

79028d

79029d

79015c

Peziza

79002d

79001d

79033d

78907d

78915c

78923d

78801d

78818d

78827d

BOTÂNICA
JOGOS DETALHADOS

79100 Algas
30 Lâminas preparadas para microscópio
Cyanophyceae

79101c Chroococcus, alga unicelular, u.i.
79103c Anabaena, u.i. de filamentos com heterocistos
79106d Nostoc sp., s.t.de colônia com hormogônia
79108d Aphanizomenon, u.i. mostrando heterocistos
79112c Scytonema, filamentos não ramificados, com

ramificação falsa, u.i.
79113d Stigonema, filamentos ramificados, u.i.

Chromophyta
79116c Diatomáceas, água doce, recente, variado
79120d Diatomáceas, mostrando estrutura protoplasmá-

tica
Conjugatae

79166c Spirogyra, filamentos vegetativos, u.i.
79167e Spirogyra, conjugação escalariformes e zigotos

seguindo a conjugação, u.i.
79169c Zygnema, u.i. de filamentos vegetativos
79174e Desmids, lâmina espalhada mostrando várias

formas
Chlorophyceae

79145c Chlamydomonas, células biflageladas, u.i.
79147d Pandorina morum, células biflageladas em uma

colônia esférica, u.i.
79149e Volvox, colônias esféricas com céluls filhas, u.i.
79151d Pediastrum, colônias estreladas, u.i.
79156d Oedogonium, u.i. de filamentos com órgãos se-

xuais
79158c Cladophora, com células multinucleadas
79159c Draparnaldia glomerata, filamentos com feixes

de ramos
79162d Ulva lactuca, alga verde mostrando talo de uma

camada de células
79115d Vaucheria., u.i. de oogônia e anteridio

Charophyceae
79164d Chara vulgaris, talo com órgãos sexuais

Phaeophyceae
79126e Fucus serratus, s.t. de anteridio e oogônia em

uma lâmina
79127d Fucus spiralis, monóica, s.t. de conceptáculo

com oogônia and anteridio
79129d Ectocarpus, plurilocular, u.i.
79123c Laminaria saccharina, s.t. de talo com esporân-

gio
Rhodophyceae

79137d Polysiphonia, talo com anterídio
79138d Polysiphonia, talo com cistocarpos
79139d Polysiphonia, talo com tetrásporos
79141d Batrachospermum, alga de água doce, u.i.

79000 Fungos and Liquens.
20 Lâminas preparadas para microscópio

Phycomycetes
79025c Mucor mucedo, u.i. de hifa mostrando esporân-

gio
79028d Rhizopus nigricans, u.i. de hifa com zigoto em

desenvolvimento
79029d Synchytrium endobioticum, bolor negro da ba-

tata, s.t. tecido infectado
79030c Plasmodiophora, s.t. de of repolho

Ascomycetes
79015c Claviceps purpurea, s.t. de esclerótio
79016c Tuber rufum, trufa, s.t.. de corpo de frutificação

mostrando ascos
79018c Peziza sp., fungo, s.t. de corpo de frutificação

com ascos
79019d Erysiphe sp., míldio, s.t. de folha com peritécio
79021d Penicillium sp., bolor azul em casca de laranja,

s.t. de hifa com conidióforo
79022c Aspergillus glaucum, bolor marrom, u.i. de hifa

com esporângio
79023b Saccharomyces sp., fermento, gemulação, u.i
79013d Taphrina pruni (Exoascus pruni), s.t. com haus-

toria e ascos
Basidiomycetes

79002d Puccinia graminis, s.t. de uredinia no trigo

79001d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, s.t. de ecí-
dia em folha infectada de bérberis

79007d Ustilago zeae, ferrugem do milho, tecido infec-
tado, s.t.

79008c Psalliota sp., cogumelo, s.l. de píleo e lamela
79010c Boletus edulis, fungo com poros, s.l. através de

poros
79012c Lycoperdon gemmatum, fungo, s.t. de corpo de

frutificação
Lichens

79033d Xanthoria, liquen, s.t. de talo mostrando hifa com
alga simbiótica

79034d Xanthoria, s.t. de apotécio

78900 Briófitas (Musgos e Hepáticas).
15 Lâminas preparadas para microscópio
Hepáticas (Hepaticae)

78907d Marchantia, s.t. de talo com conceptáculo
78908d Marchantia, s.l. de ramo anteridial
78910d Marchantia, l.s. de ramo arquegonial
78913d Marchantia, s.l. de esporogonia madura
78904e Ricciocarpus, s.t. de talo mostrando órgãos se-

xuais
78905e Ricciocarpus, s.t. de talo mostrando esporófitos

Musgos (Musci)
78914c Polytrichum, s.t. de talo
78915c Polytrichum, s.t. de folha
78916e Polytrichum, s.l. de ramo anteridial
78917e Polytrichum, s.l. de ramo arquegonial
78919d Polytrichum, capsula (esporogonia) t.s.
78922d Polytrichum, u.i. de protonema
78923d Mnium, u.i. de folha mostrando cloroplastos
78926c Sphagnum, s.t. de ramo com folhas
78928d Sphagnum, capsula s.l.

78800 Pteridófitas (Samambaias ).
15 Lâminas preparadas para microscópio
Samambaias primitivas (Psilophytatae)

78801d Psilotum, rizoma mostrando protostele s.t.
78802d Psilotum, caule mostrando folhas escamosas,

actinostele t.s.
Clubmosses (Lycopodiatae)

78805c Lycopodium, caule mostrando plectostele s.t.
78807e Lycopodium, estróbilo mostrando isósporos, s.t.
78811c Selaginella, caule mostrando sifonostele, s.t.

Horse-tails (Equisetatae)
78816c Equisetum, s.t. de caule
78818d Equisetum, estróbilo mostrando esporos, s.t.
78820b Equisetum, u.i. de esporos com elatérios

Samambaias (Filicatae)
78825c Aspidium, s.t. de raíz.
78826c Aspidium, s.t. de caule
78827d Aspidium, Folha mostrando soro, s.t.
78830f Aspidium, u.i. de protalo mostrando anterídio e

arquegônio
78834d Pteridium, rizoma, s.t.
78845c Osmunda, samambaia real, rizoma com sifonos-

tele ectofloica, s.t.
78847d Phyllitis scolopendrium, samabaia, folha com

soro e esporângio, s.t.

78600 Gimnospermas.
15 Lâminas preparadas para microscópio

78602e Ephedra, s.l. de cone masculino
78603f Ephedra, s.l. de cone feminino no momento da

polinização
78605c Ginkgo, broto jovem, s.t.
78607c Ginkgo, s.t. de folha
78611c Pinus, pinheiro, raiz jovem
78612c Pinus, pinheiro, caule no primeiro ano
78614e Pinus, pinheiro, s.l de gema mostrando anato-

mia e origem das folhas
78616d Pinus, pinheiro, madeira, secções transversal,

radial e tangencial
78618c Pinus, pinheiro, folhas aciculares, s.t.
78619b Pinus, pinheiro, u.i. de grãos de pólen maduros
78620d Pinus, pinheiro, s.l. de cones masculinos
78621d Pinus, pinheiro, s.l. de cone feminino jovem
78626c Larix, lariço, s.t. de folhas aciculares, s.t.
78627d Larix, lariço, s.l de cone masculino
78628e Larix, lariço, s.l de cone feminino com óvulos
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78830f

78834d

78614e

78618c

78619b

78621d

77907c

77908b

77916b

77913d

77919b

78013d

78002c

78009c

78021c

78104e

78104e Detail

78110d

78114c

78112c

78126d

78105c

77900 Angiospermas, Células e tecidos.
20 Lâminas preparadas para microscópio

77901c Células epidérmicas de Allium (cebola), células
vegetais típicas com núcleo, citoplasma e pare-
des celulares

77902d Mitose, s.l. de extremidade da raiz de Allium
mostrando todos os estágios da mitose vegetal

77903f Meiose, s. t. de anteras Lilium mostrando dife-
rentes estágios da meiose

77904d Ápice caulinar e tecido meristemático de Aspa-
ragus s.l.

77905d Cloroplastos, u.i. de folha de Elodea ou Spina-
cea mostrando detalhes de grandes cloroplas-
tosf

77906c Cromoplastos, s. t. de raiz de Daucus (cenou-
rat)

77907c Grãos de aleurona, s. t. de endosperma de Ri-
cinus

77908b grâos de amido, diferentes tipos misturados, u.i.
77909d Gordura, s. t. de endosperma de Corylus (ave-

lã) coloração para gordura
77910d Cristais de inulina, s. t. de tubérculo de Dahlia
77911d Ácido tânico, s. t. de casca de Rosa
77912b Cristais de oxalato de cálcio em u.i. de casca

seca de cebola
77913d tubos anelar e espiralado, isolados e u.i.
77914c Células de madeira, maceradas e u.i..
77915c Tubos lactíferos, s.l. de caule de Euphorbia (bico

de papagaio)
77916b células de cortiça, s. t. de casca de suber de

Quercus (carvalho)
77917b Pêlos estrelados em forma de escama, isola-

dos de Elaeagnus (oliveira)
77918c Glândula de óleo lisigeno, s. t. casca do fruto de

Citrus
77919b Células parenquimáticas, s. t. da medula de

Sambucus (sabugueiro)
77920d Cistólitos, s. t. de fruto de Pyrus (pêra)

78000 Angiospermas, Raiz.
15 Lâminas preparadas para microscópio

78001d Allium cepa, cebola, extremidade de raiz, s.l.
mostrando todos os estágios da mitose

78002c Zea mays, milho, s.t. de raiz dicotiledônea típi-
ca

78009c Iris, s. t. de raiz monocotiledônea típica
78018c Ranunculus, ranúnculo, s.t. de raiz dicotiledô-

nea típica
78003c Sarothamnus, giesteira, s. t. através de raiz le-

nhosa
78004c Taraxacum, dente de leão, s. t. através de raiz

principal mostrando dutos lactiferos
78006d Vicia faba, feijão, nódulos radiculares s. t. bac-

térias fixadoras de nitrogênio
78007d Ranunculus ficaria, tubérculo durante, s. t. mos-

trando amido
78011d Alnus, amieiro, s. t. de tubérculo mostrando ac-

tinomicetos
78010d Neottia, orquidea, s. t. de raiz com micorriza

endotrófica
78008d Cuscuta, cipó- chumbo, no hospedeiro, s. t. de

haustório
78013d Pêlos radiculares, u.i. extremidade da raiz, coi-

fa e pêlos radiculares
78014d Zea mays, extemidade da raiz, s.l. mediana

mostrando medula central, coifa e amido
78021c Monstera, raiz aerea, s. t..
78027c Elodea, elodea, s. t. de raiz aquática

78100 Angiospermas, Caule.
20 Lâminas preparadas para microscópio

78101c Tulipa, s. t. de caule de monocotiledônea com
feixes dispersos

78102f Aristolochia, s. t. de caule de um ano, dois anos
e mais velho, todos os 3 em uma lâmina

78103e Caules de dicotiledônea e monocotiledônea, s. t.de
Canna e Helianthus

78104e Caule de dicotiledônea e monocotiledônea s. t.
de Ranunculus e Zea

78115e Tilia, lima, duas s. t. de caule, primeiro e segun-
do ano

78140d Fagus silvatica, faia, três secções da madeira,
s. t., s.l.r.;s.l.t.

78170d Fraxinus excelsior, freixo, três secções da ma-
deira, s. t., s.l.r, s.l.t.

78120c Quercus, carvalho, s. t. de caule mostrando câm-
bio e casca

78112c Sambucus, sabugueiro, s. t. de casca mostran-
do lenticelas

78107c Linum, .s. t.. de caule mostrando fibras
78108b Linum, fibras isoladas, u.i.
78109d Ranunculus, s.l. de caule herbáceo
78110d Cucurbita pepo, s.l. de caule com tubos criva-

dos
78126d Placas crivadas em visão superior, s. t. de cau-

le de Cucurbita
78111c Lamium, s. t. de caule , colênquima
78131c Secale, centeio, s. t. de caule típica de gramí-

nea
78114c Nymphaea, lírio d’água, t.s. de caule aquático,

celulas espiculares
78105c Hippuris, s. t. de caule aquatico tipico com gran-

de medula central
78118d Urtica, urtiga, pêlos urticantes com dutos de

veneno
78169c Solanum tuberosum, batata, s. t. de tubérculo

com grãos de amido e súber

78200 Angiospermas, Folhas.
15 Lâminas preparadas para microscópio

78201d Elodea, s.l. de ápide caulinar mostrando meris-
tema apical e origem das folhas

78212d Folhas, monocotiledônea e dicotiledônea, Zea
e Ranunculus, s.t.

78206c Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicotiledô-
nea

78232c Iris, s.t. t.s. de folha típica isobilateral
78246c Eucalyptus, folha bifacial com glândulas de óleo

esquizógenas, s.t.
78210d Fagus, faia, s.t. de folhas de sol e sombra em

uma lâmina
78203c Calluna, ling, s.t. de folha enrolada mostrando

estômato sunken
78204c Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando

câmara de estômatos crípticos alinhados com
pêlos protetores

78213c Ficus elastica, seringueira, s. t. de folha mos-
trando cistólitos

78227c Elodea, s.t. de folha mostrando estrutura sim-
ples de uma folha aquática

78207c Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estô-
matos

78208d Aesculus, s.t. de botão foliar com escama e fo-
lhas embutidas enroladas

78205d Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pê-
los glandulares

78215d Nepenthes, s.t.de jarro com glândulas
78241d Utricularia, planta carnívora, u.i. de vesícula (utri-

culo)

78300 Angiospermas, Flores.
15 Lâminas preparadas para microscópio

78304e Zea and Ranunculus, s. t. de flores de monoco-
tiledônea e dicotiledônea

78303d Bellis, s.l. de botão de flor composta
78307d Taraxacum, dente de leão, s. t..de botão de flor

composta
78306d Papaver, papoula, s. t. de botão floral com pla-

centação parietal
78319d Cheirantus, goivo amarelo, s. t. de botaõ floral

com placentação marginal-parietal.
78330d Solanum, batata, s. t. de ovário ovary com pla-

centação marginal central
78341d Prunus avium, cerejeira, botão floral com ová-

rio perígeno, s.l.
78342d Pyrus malus, maçã, botão floral com ovário hi-

pógeno, s.l.
78316e Arum maculatum, botão floral mostrando ová-

rio, s. t.
78329d Lilium, s. t. de ovário, mostrando disposição dos

óvulos
78313d Lilium, s. t. de anteras t.s. mostrando câmaras

de pólen e grãos de pólen
78344e Lilium, s. t. anteras, profase inicial da meiose
78311e Estigma de Eschscholtzia, u.i..mostrando pólen

penetrando
78326b Pólen de Corylus, aveleira, u.i..
78310c Tipos de pólen, u.i. de uma grande variedade

de pólens
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78201d

78232c

78203c

78213c

78241d

78307d

78306d

78330d

78316e

78311e

78401d

78402e

78417d

78442d

78444d

6071c

6073d

6080f

6081f

6106d

6104d

6109d

78400 Angiospermas, Frutos e sementes.
15 Lâminas de Microscópio

78401d Triticum, trigo, s.t. de semente (grão), endos-
perma e grãos de amido

78402e Triticum, trigo, s.l. de semente mostrando ori-
gem do embrião

78425d Zea mays, milho, s.t. de sabugo jovem
78404d Phaseolus, feijão, s.t. de vagem com semente
78416d Solanum, batata, s.t. de ovário com embriões

em desenvolvimento
78419d Helleborus, s.l. de ovário átropo
78417d Capsella, s.l. de ovário com embriões em de-

senvolvimento
78421d Papaver, papoula, s.t. de ovário com embriões

em desenvolvimento
78411d Phoenix, tâmara, s.t. de semente
78413d Prunus, ameixa, s.t. de fruto pétreo jovem
78445d Juglans regia, noz, drupa jovem, s.t.
78423d Ribes, groselha, s.l. de fruto jovem
78442d Helianthus, girassol, s.t. de fruto aquênio
78443d Pyrus malus, maçã, pomo jovem, s.t., um fruto

carnoso com muitas sementes
78444d Fragaria, morango, s.l. de jovem fruto agregado

6070 O Pinheiro (Pinus silvestris)
12 Lâminas preparadas para microscópio

6071c Pinheiro,  raíz s.t.
6072c Pinheiro,  talo mais velho com anéis anuais,

dutos de resina s.t.
6073d Pinheiro, três secções de madeira: transversal,

radial e tangencial
6074b Pinheiro,  células de madeira, macerada e u.i.
6075e Pinheiro, s.l de ápice do caule, para tecido me-

ristemático e origem de folha
6076c Pinheiro,  folhas (agulhas) s.t.
6077d Pinheiro,  cones masculinos com pólen s.l.
6078b Pinheiro,  grãos de pólen maduros, u.i.
6079d Pinheiro, cone jovem feminino, s.l. mostrando

óvulos
6080f Pinheiro,  óvulo com gametófito feminino em

crescimento s.l.
6081f Pinheiro,  óvulo com arquegônio s.l.
6082e Pinheiro, embrião maduro com endosperma, s.t.

com cotilédones

6050 A Tulipa (Tulipa gesneriana)
8 Lâminas preparadas para microscópio

6051d Tulipa, botão floral s.t., mostra diagrama floral
6052b Tulipa, grãos de pólen u.i.
6053d Tulipa, ovário s.t. mostra arranjo de óvulos
6054c Tulipa, bulbo jovem s.t.
6055c Tulipa,  bulbo jovem s.l.
6056c Tulipa, caule s.t. mostra feixes esparsos
6057c Tulipa, raíz s.t. mostra cilindro vascular central
6058c Tulipa, folha s.t.

6100 Flores e Frutos de Rosaceae
12 Lâminas preparadas para microscópio

6101d Cerejeira, (Prunus avium), botão floral  s.t.
6102d Cerejeira, (Prunus avium), botão floral  s.l. mos-

trando ovário periginoso
6103d Cerejeira, (Prunus avium), s.l. de fruto pétreo

jovem
6104d Maça (Pyrus malus), flor s.l. mostrando ovário

hipoginoso
6105d Maça (Pyrus malus), fruto jovem carnudo com

muitas sementes, s.t.
6106d Maça (Pyrus malus), fruto jovem s.l.
6107d Groselha espinhosa (Ribes uva-crispa), flor s.l.
6108d Groselha espinhosa (Ribes uva-crispa), fruto

com muitas sementes s.l.
6109d Framboesa (Rubus idaeus), flor s.l
6110d Framboesa (Rubus idaeus),  fruto jovem agre-

gado, s.l.
6111d Morango (Fragaria), flor s.l.
6112d Morango (Fragaria),  fruto jovem agregado, s.l.

6130 Plantas de Papilionaceae
(Fabaceae)
12 Lâminas preparadas para microscópio

6131c Ervilha (Pisum sativum), caule e  gavinha petio-
lar s.t.

6132d Ervilha (Pisum sativum), raíz com nódulos e
bactérias fixantes de nitrogênio s.t

6133d Feijão (Phaseolus vulgaris), botão de flor s.t.
6134d Feijão (Phaseolus vulgaris), botão de flor s.l.
6135d Feijão (Phaseolus vulgaris), flor mostrando fru-

to jovem s.l.
6136d Feijão (Phaseolus vulgaris), vagem com pericar-

po e semente s.t.

6150 Ranunculaceae
(Ranúnculo, prímula, celandine)
7 Lâminas preparadas para microscópio

6151d Ranúnculo (Ranunculus sp.), flor s.l.
6152d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruto (achene) s.l.
6153d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruto (achene) s.t.
6154d Caltha sp., fruto s.l.
6155c Ranúnculo (Ranunculus sp.), caule com  feixes

vasculares abertos s.t.
6156c Ranúnculo (Ranunculus sp.), s.t. de raíz com

feixes vasculares  radiais concêntricos
6157c Ranunculus ficaria, nódulos de raíz mostrando

grãos de amido s.t.

6170 Solanaceae
(Batata, tomate, tabaco)
7 Lâminas preparadas para microscópio

6171c Batata (Solanum tuberosum), s. t. de tubérculo
com grãos de amido

6172c Batata (Solanum tuberosum), caule s.t.
6173d Batata (Solanum tuberosum), flor jovem s.l.
6174d Batata (Solanum tuberosum), flor jovem s.t.
6175d Batata (Solanum tuberosum), fruta s.l.
6176d Tomate (Lycopersicum esculentum), fruta jovem

s.t.
6177c Tabaco (Nicotiana tabacum), folha s.t.

6200 Compositae
(Dente-de-leão e girassol)
8 Lâminas preparadas para microscópio

6201c Dente-de-leão (Taraxacum), raíz principal s.t.
6202c Dente-de-leão (Taraxacum), s. l. de raiz  com

vasos lactíferos
6203d Dente-de-leão (Taraxacum), s. l. de flor compos-

ta
6204d Dente-de-leão (Taraxacum), s. t. de flor compos-

ta
6205d Dente-de-leão (Taraxacum), flor lingulada iso-

lada e u.i.
6206d Dente-de-leão (Taraxacum), flor tubular isolala-

da e u.i.
6207d Girassol  (Helianthus), semente (achene) s.t.
6208c Girassol (Helianthus) caule com  feixes vascu-

lares abertos s.t.

6230 Árvores e Arbustos
(aveleira, castanheiro, salgueiro,
faia, carvalho)
12 Lâminas preparadas para microscópio

6231d Avelã  (Corylus avellana), s.l de flor fêmea
6232d Avelã (Corylus avellana), s.l de flor macho
6233b Avelã (Corylus avellana), grãos de pólen madu-

ros u.i.
6234d Avelã (Corylus avellana), fruto jovem (noz) s.l.
6235d Salgueiro  (Salix alba), fruto agregado jovem s.l.
6236c Castanheiro (Aesculus hippocastanum), petío-

le s.t.
6237c Castanheiro (Aesculus hippocastanum), botão

de folha, s.t., mostra origem da folha
6238d Castanheiro (Aesculus hippocastanum), botão

de flor s.t.
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6255d
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5010f

5011f

5101c
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6239d Castanheiro (Aesculus hippocastanum), fruto
jovem, s.t.

6240d Fagus silvatica, faia, folha de sol e sombra, se-
ções transversais

6241d Fagus silvatica, faia, três secções da madeira,
s. t., s.l.r.;s.l.t.

6242d Quercus robur, três seções de madeira, s.t.,
s.r.l.., s.t.l.

6250 Disposição e Tipos de Feixes Vas-
culares.
13 Lâminas preparadas para microscópio

6251d Protostelo. Psilotum, s.t. de caule
6252d Actinostelo. Lycopodium, s.t. de caule
6253d Polistele. Pteridium, s.t. de rizoma feixes con-

cêntricos, xilema interno
6254d Sifonostelo ectofloico. Osmunda, s.t. de rizoma
6255d Sifonostelo anfiflóico. Adiantum, s.t. de rizoma
6256d Dictiostelo. Polypodium, s.t. de rizoma
6257d Eustele. Ranunculus, s.t. de caule., feixes cola-

terais abertos
6258d Eustelo. Lamium, s.t. de caule
6259d Eustelo. Cucurbita pepo, s.t. de caule, feixes bi-

colaterais
6260d Atactostelo. Zea mays, s.t. de caule., feixes co-

lateriais fechados
6261d Disposição de feixes similar a atactostelp em

plantas dicotiledônea . Podophyllum, s.t. de caule
6262d Feixes vasculares concêntricos com xilema ex-

terno Convallaria, s.t. de rizoma
6263d Feixes vasculares concêntricos. Ranunculus, s.t.

de raiz.

CITOLOGIA
EMBRIOLOGIA

GENÈTICA

5000 A Célula Animal.
12 Lâminas preparadas para microscópio sele-
cionadas de citologia animal

5001c Epitélio escamoso, células isoladas da boca
humana

5002d Músculo estriado, s.l. mostrando núcleo, estria-
ções

5003d Osso compacto e cartilagem hialina; s.t., duas
secções para comparação

5004e Fibras nervosas isoladas, fixadas e coradas com
ácido ósmico para mostrar bainha de mielina e
nódulos de Ranvier

5005d Fígado de Salamandra, s.t., células simples de
animal

5006f Rim de camundongo, s.t. coloração vital para
mostrar armazenamento

5007d Ovário de gato, s.t. mostrando folículos primári-
os, secundários e de Graaf

5008d Testículos de sapo, s.t .mostrando espermato-
gênese

5009e Larva de salamandra, s.t. da pele e outros ór-
gãos selecionados para mostrar divisão celular
(mitose)

5010f Útero de Ascaris megalocephala, s.t. corada
para mostrar meiose com cromossomos e fu-
sos

5011f Glândula salivar de larva de Chironomus. Cro-
mossomos gigantes mostrando grande cromô-
meros. corado para DNA ( Feulgen )

5012e Ova de Psammechinus (ouriço-do-mar). Ova não
fertilizada, ova fertilizada, estágios iniciais de
clivagem

5100 A célula vegetal.
12 Lâminas de Microscopicas selecionadas de
citologia vegetal

5101c Epiderme de Allium (cebola), u.i. mostrando
células vegetais simples com parede celular,
núcleo e citoplasmato

5102d Extremidade da raiz de Allium cepa; s.l. mos-
trando divisão celular (mitose) em todos os es-
tágios

5103e Célula mãe de pólen de Lilium. Prófase da pri-
meira divisão de maturação (meiose)

5104f Célula mãe de pólen de Lilium. Metáfase e aná-
fase da primeira divisão de maturação

5105c Madeira de tilia macerado e u.i.
5106d Fruto de Pyrus (pêra) s.t. mostrando cistólito
5107c Tubérculo de Solanum (batata) s.t. mostrando

súber e grãos de amido
5108d Cucurbita pepo (abóbora) s.l. de caule mostran-

do feixes vasculares com tubos crivados e, tu-
bos espiralados e anelares

5109c Ricinus, s.t. de endosperma mostrando grãos
de aleurona

5110d Anteras de Lirium (lírio), s.t. sacos polínicos e
grãos de pólen

5111d Ovário de Lilium (lírio), s.t. disposição dos óvu-
los e saco embrionário

5112e Spirogyra mostrando estágios de conjugação e
zigotos
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5103e

5108d

5112e

Ma103f

Ma105f

Ma1058e

Ma1061e

Ne123f

As1169g

As117f

As135d

As114d

Am146e

As5242f

In238f

Pr417g

76005f

76009f

76012f

76014f

76016d

76019h

79600 A Célula Animal, Humana e Vege-
tal. Jogo especial
25 Lâminas preparadas para microscópio

Ma101d Célula animal simples em secções de fígado de
salamandra

Ma1023f Estágios mitóticos em sec de esfregaço de me-
dula vermelha de mamífero*

Ma103f Estágios meióticos (maturação) em testículo de
camundongo, sec. ferro-hematoxilina corado por
Heidenhain

Ma1033f Estágios meióticos (maturação) em sec. atra-
vés testículo de salamandra, selected material
mostrando grandes estruturas *

Ma1045f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana)
em esfregaço de epitélio escamoso de fêmea*

Ma105f Mitocôndria em seção fina de rim ou fígado,
especialmente preparada e corada

Ma1055g Aparelho de Golgi em seção de gânglio espi-
nhal ou outro órgão *

Ma1058e Células pigmentadas da pele
Ma1061e Armazenamento de glicogênio nas células de

fígado, seção corada com carmim por Beast ou
reação PAS

Ma1063e Depósito de gordura em células de cartilagem
costal, sec. corada com Sudan

Ma1065f Secreção de gordura glândula mamária, secção
corada com ácido Osmico

Ma1067f Fagocitose em células estreladas de Kupfer do
fígado, seção de fígado de mamífero injetado
com azul tripano

In245f Cromossomos gigantes na glândula salivar da
larva de Chironomus, mostrando grandes
cromômeros

Ne121f Ascaris megalocephala embriologia. Sec. of úte-
ro mostrando entrada e modificação do esper-
ma em ovo

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. Sec. of úte-
ro mostrando estágios de maturação (meiose).
Corpos polares podem ser vistos.

Ne123f Ascaris megalocephala embriologia. Sec. of úte-
ro mostrando ovo com pronúcleo feminino e
masculino

Ne124f Ascaris megalocephala embriologia. Sec. of úte-
ro mostrando estágios iniciais de clivagem (mi-
tose)

Ne125f Ascaris megalocephala embriologia. Sec. of útero
mostrando estágios tardios de clivagem (mitose)

As114d Mitose, s.l. de pontas de raíz de Allium mos-
trando todos os estágios de mitose da planta,
cuidadosamente corada com ferro-hematoxina
por Heidenhaim

As1169g DNA e RNA, fina s.l. da ponta da raíz de Allium,
especialmente fixada e corada com metilgreen
e pironina para mostrar DNA e RNA em diferen-
tes cores *

As119g Mitocôndria, fina s.l. da ponta da raíz de Allium
especialmente fixada e corada para mostrar
mitocôndria claramente

As117f Meiose, s.t. de antera de Lilium mostrando as
diferentes fases da divisão meiótica

As131c Grãos de aleurona, secção de endosperma de
Ricinus

As135d Cristais de inulina, c. t. de tubérculo de Dália
As148d Cloroplastos, u.i. de folha de Elodea ou Spinacea

mostrando detalhes de grandes cloroplastos

5150 Mitose e Meiose. Jogo especial I
6 lâminas preparadas para microscópio seleci-
onadas

As114d Mitose, s.l. de pontas de raíz de Allium mos-
trando todos os estágios de mitose da planta,
cuidadosamente corada com ferro-hematoxina
por Heidenhaim

Ma102f Estágios mitóticos em secção através da me-
dula vermelha de mamífero

Am146e Salamandra, testículo s.t., em gral muitos está-
gios de meiose e mitose podem ser observados

As5242f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos
mostrando telóase da primeira e prófase da se-
gunda (homeotípica) divisão

In245f Cromossomos gigantes na glândula salivar da
larva de Chironomus, mostrando grandes
cromômeros

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. Sec. of úte-
ro mostrando estágios de maturação (meiose).
Corpos polares podem ser vistos.

5170 Mitose e Meiose. Jogo especial II
5 lâminas preparadas para microscópio seleci-
onadas

As116d Mitose, s.l. de Vicia faba (feijão) ponta da raíz
mostrando todos os estágios mitóticos

As5242f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos
mostrando telóase da primeira e prófase da se-
gunda (homeotípica) divisão

Ma1021h Estágios mitóticos em secção de blastula de
peixe mostrando espículas *

In238f Espermatogênese com estágios de meiose e
mitose, sec. de testículo de Carausius, gafanho-
to

Pr417g Paramaecium, estágios de fissão, núcleo cora-
do *

76000 Jogo de Lâminas de Genética.
25 Lâminas preparadas para microscópio

76001d Allium, extremidade da raiz, s.l. mostrando to-
dos os estágios da mitose

76002e Eschscholtzia, estigma, u.i. mostrando pólen
penetrando

76003e Lilium, célula mãe de micrósporo, primeira divi-
são, leptóteno a zigóteno

76004e Lilium, primeira divisão, diacinese a telófase
76005f Lilium, segunda divisão, intercinese a estágio

de tétrade
76006f Polytrichum, musgo, arquegônio, u.i.
76007e Polytrichum, musgo, arquegônio, s.l.
76008d Spirogyra scalariform conjugação com zigotos

depois da conjugação
76009f Ouriço-do-mar, desenvolvimento dos ovos, u.i.

da maioria dos estágios até plúteo
76010f Cromossomos gigantes da glandula salivar de

Chironomus, esmagamento, corada para cromô-
meros

76011e Cromossomos gigantes, secção
76012f Ascaris, fertilização dos ovos, s.t.
76013f Ascaris, prónucleos masculino e feminino, s.t.
76014f Ascaris, meiose e clivagem inicial, s.t.
76015e Testículo de pitu, s.t. mostrando meiose
76016d Testículo de camundongo, s.t. mostrando esper-

matogênese
76017d Ovário de coelho, s.l. mostrando folículo em

vários estágioso
76018f Embriologia de peixe, s.l. de embrião mostran-

do mitose animal
76019h Cromossomos, humano, fêmea, cultura de san-

gue periférical
76020i Cromossomos, humano, masculino, cultura de

sangue periférica
76021f Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto,

u.i.
76022f genética de Drosophila, mutante „olho barr“, u.i.
76023f Genética de Drosophila mutante „olho brown „,

u.i.
76024f Genética de Drosophila, mutante „asa vestigi-

al“, u.i.
76025f Genética de Drosophila, mutante „olho white“,

u.i.
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5202d

5204d

5210d

8402e

8405f

8408f

8304f

8306f

8307f

8309e

8203g

8204f

8205f

8208f

8609g

8608g

8606f

8503e

8506f

8507f

8510e

8511e

5200 Embriologia de Ouriço-do-mar
(Psammechinus miliaris).
12 Lâminas preparadas para microscópio

5201d Ouriço-do-mar, ovos não fertilizados
5202d Ouriço-do-mar, ovos fertilizados
5203d Ouriço-do-mar, duas células
5204d Ouriço-do-mar, quatro células
5205d Ouriço-do-mar, oito células
5206d Ouriço-do-mar, desesseis células
5207d Ouriço-do-mar, trinta e duas células
5208d Ouriço-do-mar, mórula
5209d Ouriço-do-mar, blástula
5210d Ouriço-do-mar, blástula, iniciando gastrulação
5211d Ouriço-do-mar, blástula, gastrulação progressi-

va
5212d Ouriço-do-mar, larva plúteo

8400 Embriologia de Ascaris megaloce-
phala
10 Lâminas preparadas para microscópio

8401d Divisão celular , s.l. de pontas de raíz de Allium
mostrando todos os estágios de mitose da plan-
ta, para estudo geral de mitose

8402e Ascaris, células germinativas primárias em zona
de crescimento do oviduto

8403f Ascaris, entrada de esperma no oocito
8404f Ascaris, primeira e segunda divisões de matu-

ração em oocito I
8405f Ascaris,primeira e segunda divisões de matu-

ração em oocito II
8406f Ascaris, oocito maduro com pronúcleos mascu-

lino e feminino
8407f Ascaris, primeiros estágios de clivagem
8408f Ascaris, estágios posteriores de clivagem
8409d Ascaris, lombriga, adulto fêmea, s.t. na região

das gônadas
8410d Ascaris, lombriga, adulto, s.t. na região das gô-

nadas

8300 Embriologia de Rã (Rana).
10 Lâminas preparadas para microscópio

8301f Rã, mórula, s.l. com macro- e micrômeros
8302f Rã, blástula s.l. mostrando blastocela
8303f Rã, gástrula, s.l. sagital mostrando camadas

germinativas, lábio dorsal e ligação com a gema
8304f Rã, nêurula, s.t. mostrando primórdio de noto-

corda
8305f Rã, início do estágio de origem da cauda,. com

tubo neural, notocorda
8306f Rã, início do estágio de origem da cauda, s.l.

sagital com primórdio de cérebro, segmentação
da mesoderme

8307f Rã, estágio de eclosão, s.t.região da cabeça ou
brânquias

8308f Rã, estágio de eclosão, s.t.região mediana do
corpo

8309e Rã, girino jovem, s.t. da cabeça
8310e Rã, girino jovem, s.t. do torax ou abdome

8200 Embriologia da galinha
(Gallus domesticus).
10 Lâminas preparadas para microscópio

8201f Galinha, 24 horas, s.t. com neural groove, noto-
corda, e camadas germinativas

8202f Galinha, 36 horas, s.t. com tubo neural
8203g Galinha, 48 hour, s.l. com diferenciação da me-

soderme e ectoderme
8204f Galinha, 3 dias, s.t. do corpo mostrando amni-

on e serosa
8205f Galinha, 3 dias, s.t. da cabeça com primórdio

do cérebro, olhos e coracão
8206g Galinha, 3-4 dias, secção horizontal do espéci-

me inteiro mostrando primórdios dos órgãos
8207f Galinha, 4-5 dias, s.t. região da cabeça com

cérebrao e arcos branquiais
8208f Galinha, 4-5 dias, s.t. região do coração
8209g Galinha, 8 dias, s.l. sagital do espécime inteiro

mostrando órgãos embrionários
8210f Galinha, desenvolvimento da pena, sec. da asa

8600 Embriologia do Porco (Sus scrofa).
10 Lâminas preparadas para microscópio

8601g Porco (Sus scrofa), 4-6 mm, s.t.
8602g Porco (Sus scrofa), 7-9 mm, s.l sagital
8603f Porco (Sus scrofa), 11-12 mm, s.t. da cabeça
8604f Porco (Sus scrofa), 11-12 mm, s.t.do abdome
8605f Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.t. da cabeça
8606f Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.t. do torax
8607f Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.t.do abdome
8608g Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.l. sagital
8609g Porco (Sus scrofa), 20-25 mm, l.s. sagital
8610g Porco (Sus scrofa), 20-25 mm, s.l frontal

8500 Desenvolvimento de células mães
de Lírio
12 Lâminas preparadas para microscópio

8501e Lilium. Leptoteno, os cromossomos aparecem
como fios perfeitos

8502e Lilium. Zigoteno, os cromossomos homólogos
associam-se em pares. Os cromossomos
aparecem como cordões de contas

8503e Lilium. Paquíteno, junção completa dos
cromossomos

8504e Lilium. Diplóteno, Redução dos cromossomos
por contração. Permuta de cromatina entre os
cromossomos maternais e paternais
(crossing over)

8505e Lilium. Diacinese, nova contração do
bivalente, a membrana nuclear desaparece

8506f Lilium. Metáfase e anáfase da primeira divisão
de maturação. Dois jogos  haploides de
cromossomos são separados

8507f Lilium. Telófase da primeira e prófase da
segunda divisão

8508f Lilium. Metáfase da segunda divisão, duas
figuras mitóticas

8509f Lilium. Pólen, quatro núcleos são formados
depois da segunda divisão, cada um
carregando o número haploide de cromosso-
mos.

8510e Lilium. Microesporos uninucleados depois da
separação de células

8511e Lilium. Grãos de pólen maduros bi-nucleado
no momento de queda. Cada grão de pólen
possui uma célula de tubo e uma célula
generativa

8512b Lilium. u.i. de grãos de pólen maduros com
estruturas das paredes
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7002c

7010c

7016d

7017c

7019c

7020c

7057e

7066c

7069c

7070d

7073d

4512c

4513c

4518d

4522d

4523d

4543d

4546c

4547c

4548c

4552c

4558d

ECOLOGIA
E MEIO AMBIENTE

7000 A Vida Microscópica da água,
Parte I.
O mundo maravilhoso em uma gota d’água.
25 Lâminas preparadas para microscópio

7001e Amoeba proteus, ameba
7002c Ceratium hirundinella, dinoflagelados
7003c Euglena, flagelado verde com estigma („olhos“)
7004d Radiolaria, rizópodos marinhos
7005c Paramecium, núcleo corado
7006d Stylonychia, um ciliado comum
7007b Spongilla, esponja de água doce, espículas iso-

ladas
7008d Hidra, u.i. ou secção
7009d Rotatoria, rotíferos, várias espécies
7010c Daphnia, pulga d’água, um filópodo
7011c Cyclops, um copépode
7012d Chironomus, mosquito, larva u.i.
7013d Bactérias decompositoras de infusões de feno
7014c Oscillatoria, uma cianobactéria filamentosa
7015c Diatomeae, diatomáceas, várias espécies
7016d Desmidiaceae, desmideos, várias espécies
7017c Spirogyra, alga verde com cloroplastos espira-

lados
7018d Eudorina, pequenas colônias com bainha gela-

tinosa
7019c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados
7020c Draparnaldia, filamento principal e ramificações
7021c Microciystis, colônias irregulares
7022c Ulothrix, alga verde com cloroplastos em forma

de faixa
7023d Oedogonium, filamentos vegetativos
7024e Volvox, com colônia filha e estágios sexuais
7025d Mesothaenium, desmídeos em forma de bas-

tão

7050 A vida microscópica na Água,
Parte II
25 Lâminas preparadas para microscópio

7051d Arcella, u.i.
7052e Vorticella, um ciliado
7053e Colpidium, um ciliado comum
7054d Spongilla, esponja de água doce, s.t.mostrando

canais
7055c Planaria, verme chato de água doce, s.t. do cor-

po
7056d Tubifex, oligoqueta de água doce
7057e Plumatella, animal musgo, seção de colônia
7058c Cyclops, larva de nauplius u.i.
7059d Culex pipiens, mosquito comum, larva u.i.
7060d Sphaerotilus natans, bactéria de água pútrida

formando cadeias
7061c Nostoc, alga verde azul com  heterocistos
7062c Anabaena, alga filamentosa verde azul
7063c Gloeocapsa, pequenas colônias entre camadas
7064c Rivularia, alga verde azul com heterocisto ba-

sal
7065c Beggiatoa, uma alga incolor mostrando falta de

clorofila
7066c Zygnema, filamentos vegetativos com cloroplas-

tos estrelados
7067d Cosmarium, um desmídio comum com istmo tí-

pico
7068c Chlamydomonas, alga biflagelata alga
7069c Haematococcus, alga vermelha unicelular
7070d Hydrodictyon, um desmídio filamentoso
7071c Chlorella, alga verde unicelular
7072d Dynobrion, uma alga dourada fomando colôni-

as
7073d Plânctons mistos, lâmina dispersa  No. I
7074d Plânctons mistos, lâmina dispersa  No. II
7075d Plânctons mistos, lâmina dispersa  No. III

4510 Nosso Meio Ambiente. Parte I.
Os Bosques. Consequências da
poluição ambiental.
20 Lâminas preparadas para microscópio

4511c Pinheiro (Pinus), folhas saudáveis, s.t.
4512c Pinheiro (Pinus) folhas danificadas por chuva

ácida, s.t.
4513c Abeto (Abies), folhas saudáveis, s.t.
4514c Abeto (Abies), ápice caulinar danificado, s.t.
4515c Faia (Fagus), folhas saudáveis, s.t.
4516c Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplas-

tos danificados, s.t.
4517d Rhytisma acerinum, mancha de piche do bôrdo,

consequêcia da monocultura
4518d Queda antecipadade folhas, causada por sal de

degêlo
4519d Liquen saudável, indicador de ar limpo
4520d Liquen danificado, causado pela poluição atmos-

férica
4521c Madeira saudável de faia, s.t.
4522d Madeira destruída por fungo
4523d Polyporus, fungo, corpo de frutificação, s.t.
4524d Nódulos radiculares de Alnus, com bacteria sim-

biótica
4525d Besouro (Cryphalus picea), larva s.t.
4526c Madeira com anéis de crescimento normais, s.t.
4527c Madeira com anéis de crescimento estreito anô-

malo causado pela seca, s.t.
4528d Casca com galerias de larvas de besouro, t.s.
4529d Vesícula em forma de abacaxi em bico de pa-

pagaio causada por ácaro, s.t.
4530d Vesícula em carvalho causado por inseto, s.t.

4540 Nosso Meio Ambiente. Parte II.
Poluição da água.
Problemas e Resultados.
20 Lâminas preparadas para microscópio

4541d Bacteria intestinal (Escherichia coli) de águas
poluídas

4542e Bactéria decompositora (Spirillum) de sedimento
pobre em oxigênio

4543d Bactéria decompositora (Sphaerotilus), forman-
do longas correntes

4544d Bactéria des sedimentos (Methanobacterium),
libera metano

4545d Bactéria Sulfurosa (Thiocystis)
4546c Wasserbluthe (Microcystis), cianobactéria flores-

cendo em água estagnada
4547c Anabaena, cianobactéria, em água eutrofica
4548c Spirogyra, alga verde filamentosa em água rica

em nutrientes
4549d Spirulina, alga espiralada que ocorre em mares

bitter
4550c Chlamydomonas, alga verde unicelular em água

eutrófica
4551c Cladophora, alga verde de águas moderada-

mente poluídas
4552c Diatomáceas, várias algas de águas pouco po-

luídas
4553c Euglena, flagelado verde ocorrendo em água

estagnada e eutrófica
4554d Cilados, diferentes espécies de águas ricas em

nutrientes
4555d Rotiferos (Rotatoria), pequenos animais de

águas poluídas
4556d Tubifex, oligoqueta de água doce, vivendo em

sedimentos
4557d Carchesium, ciliado pedunculado de águas

moderadamente poluídas
4558d Môfo d’água (Saprolegnia), danoso às plantas

e animais
4559d Pele de peixe danificada por agentes químicos,

t.s.
4560d Úlcera da pele de anfíbio, s.t.

4570 Nosso Meio Ambiente. Parte III.
Vida no solo.
17 Lâminas preparadas para microscópio

4
571d Bactéria acidófila do solo, solução de metais

pesados
4572d Bactéria Nitritificante, formadora de substanci-

as nitrogenadas prejudiciais
4573d Raiz de faia com micorriza ectotrófica, s.t.
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4573d

4576d

4578d

4585d

4593c

4597b

4598b

4605e

78502d

78516c

78518d

78520d

78522d

78527c

78531c

78541c

78544b

75702d

75705d

75717c

75720e

75724c

4574d Raiz de bétula com micorriza parcialmente en-
dotrófica, s.t.

4575d Raiz de tremoço com bactéria fixadora de nitro-
gênio simbiótica

4576d Nervura reticulada, porção de folha decídua
4577c Mostarda (Sinapis), s.t. de caule. Plata usada

como dubo verde
4578d Bactéria do solo (Bacillus megaterium), esfre-

gaço
4579d Hifas de fungo de raiz, s.t.
4580d Líquen, indicador de ar limpo
4581c Cogumelo (Xerocomus), micélio
4582c Riaz de salgueiro (Salix), plantação para prote-

ção contra erosão
4583c Minhoca (Lumbricus) s.t.., causa melhoramen-

to do solo
4584d Colêmbolo (Collembola), u.i..
4585d àcaro do solo de floresta, u.i.
4586c Constituintes do solo húmico
4587c Constituintes do solo turfoso

4590 Nosso Meio Ambiente. Parte IV.
Poluição do ar e Alérgenos.
15 Lâminas preparadas para microscópio

4591c Grãos de pólen de diferentas tipos de gramíne-
as

4592c Grãos de pólen de diferentes árvores decíduas
4593c Grãos de pólen de diferentes coníferas
4594b Poeira doméstica variada
4595c Ácaro da poeira de uma sala
4596b Esporos de diferentes fungos
4597b Serragem
4598b Pó de amianto (cancerígeno)
4599b Pó de Talco
4600b Cristais de sabão em pó
4601b Fibras de poliamido
4602b Fibras de nylon
4603e Membrana mucosa do nariz, s.t.
4604e Pulmão humano saudável, s.t.
4605e Pulmão humano danificado por partículas de

poeira, s.t.

78500 Adaptações de Plantas a maneira
de vida e ambiente
50 lâminas preparadas para microscópio

78501c Ilex, s.t. de folhas mostrando cuticula
78502d Aesculus, s.t. de botão foliar mostrando esca-

mas
78503c Samanbaiai, s.t. de rizoma subterrâneo
78504c Beta, beterraba, s.t. de raiz de armazenamento

superterrestrial
78505c Solanum, batata, s.t. de tubérculo subterrâneo
78506c Allium, s.l. de bulbol subterrâneo
78507d Ranunculus ficaria, s.t.de tubérculo subterrâneo
78508c Taraxacum, dente de leão, s. t. através de raiz
78509d Dentaria, s.l. de bulbo germinativo
78510c Galium, u.i. de folha mostrando pêlos trepado-

res
78511d Cucurbita, s.l. de s.l. de talo com tubos perfura-

dos
78512c Viscum album, s.t. de folha
78513d Lemna, lentilha d´água, ponta e gorro de raíz

(calyptra) u.i.
78514f Dischidia, s.t. de folhas urnas mostrando raíz
78515c Rhiziphora, mangue, s. t. de raiz adventícia
78516c Philodendron (Araceae), s.t. de raíz aérea
78517c Liana, planta trepadeira, s.t. de raíz
78518d Cuscuta, cipó-chumbo, s.t. de hospedeiro mos-

trando a haustoria
78519d Viscum album, visco, s.l. mostrando raíz para-

sítica em hospedeiro
78520d Orchis, s.t. de raíz mostrando micorriza  endo-

trófica
78521d Alnus, amieiro, s.t. de tubérculo mostrando acti-

omicetos em simbiose
78522d Drosera, u.i. de folha mostrando pêlos glandu-

lares
78523c Drosera, s.t. de folhas mostrando pêlos glandu-

lares
78524c Pinguicula, s.t. de folha mostrando glândulas da

célula
78525d Utricularia, u.i. de de vesícula (utriculo)
78526d Nepenthes, s.t.de jarro com glândulas
78527c Dionaea, armadilha de moscas, s.t. de folha
78528d Elodea, u.i.de folha submergida sem estômata

78529c Elodea, s.t. de folha
78530c Nymphaea, lírio d’água, s.t. de caule aquático

mostrando sistema de ar vascular
78531c Hippuris, s. t. de caule aquatico  mostrando câ-

maras de ar regulares
78532c Nymphaea, lírio d’água, folha flutuante de plan-

ta aquática com câmaras de ar, s.t.
78533c Potamogeton, s.t. de folha
78534c Taxodium (Cypressacea), s.t. de raíz para res-

piração
78535c Potamogeton, s.t. de caule aquático mostrando

câmaras de ar
78536c Ruellia, s.t. de folha mostrando estômata
78537c Polypodium (samambaia), s.t. de folha mostran-

do modificação da epiderme (bolsa de água)
78538d Urtica, urtiga, folha com pêlos urticantes, u.i.
78539c Myosotis palustris, u.i. de folha mostrando pê-

los para reserva de água
78540c Hedera, s.t. de folha perevince
78541c Nerium, oleandro, folha com estomas submer-

sos, s. t.
78542c Grama de dunas, s.t. de folha
78543c Verbascum, verbasco, pêlos ramificados de fo-

lha, s.t.
78544b Elaeagnus, oliveira , u.i. de folha ou caule em

forma de escama
78545c Orchis, epifítica,  s.t de raíz aérea
78546d Aloe, s.t. de folha suculenta
78547c Sedum, s.t. de folha suculenta
78548c Pelargonium, s.t. de raíz suculenta
78549c Cactus, s.t. de caule suculento
78550c Cactus, s.t. de folha suculenta

75700 Microrganismos de água doce
25 Lâminas preparadas para microscópio

75701e Amoeba proteus, u.i.
75702d Arcella, u.i.
75703c Euglena viridis, u.i.
75704c Ceratium hirundinella, u.i.
75705d Paramecium, u.i.
75706e Vorticella, água doce, u.i.
75707d Plâncton mostrando Difflugia e Rotatoria
75708e Hidra, u.i. (Pelmatohydra)
75709d Esponja de água doce, u.i. de gêmula
75710c Daphnia, u.i. de pulga de água doce
75711c Ciclopes, u.i.
75712d Pandorina morum, colônias de algas verdes, u.i.
75713e Volvox, u.i.
75714c Chlamydomonas, algas verdes, u.i.
75715d Hydrodiction, rede de água, u.i.
75716c Cladophora, filamentos ramificados, u.i.
75717c Oedogonium, u.i.
75718d Alga planctônica, Eudorina, Pediastrum, Micro-

cystis
75719d Filamentops Vegetativos, Spirogyra, Zygnema,

Mougeotia
75720e Desmids, várias espécimes
75721d Diatomáceas corada para estrutura protoplas-

mática
75722d Batrachospermum, u.i. alga vermelha
75723c Chroococcus, u.i.
75724c Anabaena, u.i.
75725d Bactérias de putrefação, esfregaço

75800 Microrganismos do mar
15 Lâminas preparadas para microscópio

75801d Silicoflagelado
75802d Radiolaria, diversas espécies com diferentes

formas de conchas
75803d Foraminifera, diversas espécies com diferentes

formas de conchas
75804d Peridinium, dinoflagelado marinho
75805e Vorticella, cliliado marinho
75806d Noctiluca, um flagelado luminescente
75807d Plâncton marinho, espécimes mistos
75808d Larva Pluteus de ouriço do mar
75809e Ovos de ouriço do mar, diferentes fases de de-

senvolvimento
75810d Sagitta, verme marinho transparente, u.i.
75811d Caprella, um anfípodo marinho, u.i.
75812e Zoea, estágio de desenvolvimento de um deca-

poda marinho, caranguejo, u.i.
75813e Obelia, u.i. de medusa
75814d Campanularia, u.i. de colônia
75815d Hydractinia, u.i.
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75805e

75806d

75808d

75811d

75815d

7101c

7106d

7107b

7111c

7611d

7612d

7614c

7615c

7617d

7619c

7215d

7207d

7212d

7461b

7462b

7474b

7475b

TECNOLOGIA,
FORMAÇÃO

PROFISSIONAL,
DIVERSOS

7100 Comidas e têmperos sob o micros-
cópio
25 Lâminas preparadas para microscópio

7101c Tubérculo de batata, s.t.
7102b Farinha de Trigo
7103b Centeio
7104b Amido de arroz
7105b Amido de batata
7106d Feijão, vagem com pericarpo e semente, s.t.
7107b Levedura
7108d Leite fresco, corado para mostrar gordura
7109d Leite azedo, corado para mostrar bactéria
7110d Bacteria do queijo
7111c Mofo em gêneros alimentícios estragados
7112c Grão de café s.t.
7113b Película argêntea de grão de café
7114c Chá Ceylon, folhas s.t.
7115b Paprica, moída
7116b Black pepper, moída
7117b Côco granulado
7118c Nosmoscada, s.t.
7119b Mostarda
7120b Gengibre, moído
7121c Cenoura, raíz de armazenamento s.t.
7122b Refeição de soja
7123b Amido de milho
7124c Tabaco, folhas, s.t.
7125d Avelã s.t. corada para mostrar gordura

7600 Farinha e Amido, Temperos e Ingre-
dientes, Impureza e Adulterações
25 Lâminas preparadas para microscópio

7601b Farinha de trigo
7602b Centeio
7603b Aveia
7604b Amido de batata
7605b Amido de arroz
7606b Farelo de trigo
7607b Farinha de trigo adulterada com pó de giz
7608b Centeio estragado por percevejos
7609b Farinha de milho adulterada com esporos de

sujeira do milho (Ustilago)
7610b Farinha de trigo estragada (amido corroído)
7611d Grão de trigo, s.t. para estudo geral
7612d Oxidação do trigo (Puccinia), s.t. de uredinia em

folha de trigo
7613d Grão de centeio, s.t. para estudo geral
7614c Farinha adulterada por ácaro da farinha (Tyro-

glyphus farinae)
7615c Claviceps, ferrugem, s.t. de esclerótio
7616c Ingredientes de pão de  centeio
7617d Bactéria do pão
7618b Levedura  (Saccharomyces), células germinati-

vas
7619c Casca de fruto de limão, s.t. mostrando glându-

las de óleo
7620d Leite, corado para gordura
7621c Amêndoas, s.t. de endosperma
7622c Côco, s.t. de endosperma
7623b Pó de cacao
7624b Canela moída
7625b Anis moído

7200 Variedades de madeira, (três se-
ções de madeira; s.t., r.s.l., t.s.l.)
25 Lâminas preparadas para microscópio

7201d Ácer, Acer platanoides, seções  transversal, ra-
dial e  tangential

7202d Macieira. Pyrus malus, seções  transversal, ra-
dial e  tangential

7203d Vidoeiro. Betula pendula, seções  transversal,
radial e  tangential

7204d Pêra. Pyrus communis, seções  transversal, ra-
dial e  tangential

7205d Cancereixo.  Sorbus aucuparia,  seções  trans-
versal, radial e tangential

7206d Teixo. Taxus baccata, seções  transversal, radi-
al e  tangential

7207d Carvalho. Quercus robur, seções  transversal,
radial e  tangential

7208d Amieiro. Alnus glutinosa, seções  transversal,
radial e  tangential

7209d Freixo. Fraxinus excelsior, seções  transversal,
radial e  tangential

7210d Abeto vermelho. Picea excelsa,  seções  trans-
versal, radial e tangential

7211d Faia Branca. Carpinus betulus, seções  trans-
versal, radial e tangential

7212d Pinheiro. Pinus silvestris, seções  transversal,
radial e  tangential

7213d Cereja. Prunus avium, seções  transversal, ra-
dial e  tangential

7214d Cedro. Larix decidua, seções  transversal, radi-
al e  tangential

7215d Visco. Tilia platyphylla, seções  transversal, ra-
dial e  tangential

7216d Noz.  Juglans regia, seções  transversal, radial
e  tangential

7217d Álamo. Populus alba,seções  transversal, radial
e  tangential

7218d Plátano. Platanus orientalis,seções  transversal,
radial e  tangential

7219d Ameixeira. Prunus domestica, seções  transver-
sal, radial, tangential

7220d Acácia falsa.  Robinia pseudacacia, seções
transversal, radial e  tangential

7221d Castanheiro. Aesculus hippocastanum, seções
transversal, radial e  tangential

7222d Faia. Fagus silvatica,seções  transversal, radial
e  tangential

7223d Ulmeiro. Ulmus scabra, seções  transversal, ra-
dial e  tangential

7224d Salgueiro branco. Salix alba, seções  transver-
sal, radial e  tangential

7225d Abeto. Abies alba, seções  transversal, radial e
tangential

7450 Fibras Têxteis e Tecidos
25 Lâminas preparadas para microscópio

7451b Lã angorá
7452b Cabelo de camelo
7453b Lã merina
7454b Mohair, fibras de crina de cabra
7455b Lã Européia
7456b Lã Australiana
7457b Seda do casulo, crua
7458b Seda de Organsin
7459b Seda Tussah (selvagem)
7460b Algodão Egípicio
7461b Algodão mercerizado
7462b Linho (flax)
7463b Juta
7464b Cânhamo Italiano
7465b Rami
7466b Celulose
7467b Seda artificial de Cuprama
7468b Fibra de caseínico
7469b Fibra de PVC
7470b Seda artificial de Acetato
7471b Viscose
7472b Seda artificial de Bemberg
7473b Polímero Perlon
7474b Gaze
7475b Nylon

7500 A Agricultura (Fungos Parasíticos)
20 Lâminas preparadas para microscópio

7501c Plasmodiophora brassicae,  raiz claviforme, cé-
lulas hospedeiras com esporos

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da ba-
tata, s.t. tecido infectado

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uvas,
folha infectada

7504d Peronospora parasitica,  míldio penugento de
crucíferas, conidio

7505d Albugo candida (Cystopus),  ferrugem branca
de crucíferas, conidio e estágios sexuais em
Capsella s.t.



Jogos de Lâminas para Microscópio44

7503d

7514c

7512c

7518d

7520d

7701d

7703d

7712e

7714e

7719d

7722d

7506c

7505d

7715f

7716d

7718c

7502d

7505d

7507d

7508d

7515d

7516c

7506c Rhizopus ou Mucor, micélio e esporangia u.i.
7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsos de ameixa,

sec. com asco
7508d Erysiphe pannosa,míldio de rosa, folha infecta-

da com conídio s.t.
7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uva,

s.t.
7510d Sphaerotheca mors uvae, míldio de groselha,

peritécio s.t.
7511c Claviceps purpurea, esclerótio s.t.
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia), fruto infectado

com conídio s.t.
7513c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo,

s.t. com esclerótia
7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele

da pêra, sec. Conídio
7515d Ustilago zeae, ferrugem, s.t. de pústula em teci-

do hospedeiro
7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t.
7517d Puccinia graminis,  ferrugem do trigo, sec. de

uredinia em trigo causando ferrugem vermelha
7518d Puccinia graminis, sec. de telia em trigo cau-

sando ferrugem preta
7519d Puccinia graminis, s.t de aécio ou pcnídio em

folha
7520d Gymnosporangium sabinae, ferrugem da pêra,

secção do picnídio em folha s.t.

7700 Tecidos e Órgãos de Animais Do-
mésticos, Parasitas e Agentes Pa-
togenéticos
25 Lâminas preparadas para microscópio

7701d Músculo estriado de vaca, s.l
7702d Tendão de vaca, s.l.
7703d Osso compacto de vaca, s.t.
7704c Cartilagem hialina de costela de bezerro, s.t.
7705d Tecido adiposo de porco, corado para gordura
7706d Fígado de porco, s.t.
7707d Intestino delgado de porco, s.t.
7708d Úbere (glândula mamária) de vaca, s.t.
7709c Pulmão de vaca, s.t.
7710b Cerdas de porco u.i.
7711d Pele de porco, s.l. de Skin of pig, l.s. de folículo

de cabelo
7712e Pulmão tuberculoso de vaca, s.t.
7713e Bacillus anthracis, causa esplenite, esfregaço

corado para bactéria
7714e Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha ,

esfregaço corado para bactéria
7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine

em cavalos, esfregaço de sangue mostrando
parasitas

7716d Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de
fígado de coelho infectado

7717e Dicrocoelium lanceolatum, verme de fígado de
carneiro, adulto e u.i.

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i.
7719d Taenia, tênia,  proglótides s.t.
7720f Echinococcus granulosus, tênia de cachorro,

escolices de cisto
7721d Ascaris megalocephala, verme de cavalo, s.t. de

fêmea adulta na região do meio corpo
7722d Trichinella spiralis, larva encistado em músculo

s.l.
7723d Linguiça s.t.
7724b Paprica moída
7725b Pimenta preta moída

7550 Agricultura, Jogo Básico Ampliada
25 Lâminas preparadas para microscópio

7501c Plasmodiophora brassicae,células hospedeiras
com espóros

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da ba-
tata, s.t. tecido infectado

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uva,
folha infectada

7505d Albugo candida (Cystopus), ferrugem branca de
crucíferas, conidio e estágios sexuais em Cap-
sella s.t.

7506c Rhizopus ou Mucor, micélio e esporangia u.i.
7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsos de ameixa,

sec. com asco
7508d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, folha infec-

tada com conídio s.t.

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uva,
s.t.

7511c Claviceps purpurea, esclerótio s.t.
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia), fruto infectado

com conídio s.t.
7513c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo,

s.t. com esclerótia
7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele

da pêra, sec. Conídio
7515d Ustilago zeae, ferrugem, s.t. de pústula em teci-

do hospedeiro
7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t.
7517d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, sec. de

uredinia em trigo causando ferrugem vermelha
7518d Puccinia graminis, sec. de telia em trigo cau-

sando ferrugem preta
7519d Puccinia graminis, as.t de aécio ou pcnídio em

folha
4575d Raiz de lupino com bactéria simbiótica fixadora

de nitrogênio
4583c Minhoca (Lumbricus) s.t., causadora de melho-

ra no solo
4382c Aphidae, piolhos de planta u.i.
7712e Pulmão tuberculoso de vaca s.t.
7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine

em cavalos, esfregaço de sangue mostrando
parasitas

7716d Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de
fígado de coelho infectado

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i.
7719d Taenia, tênia,  proglótides s.t.

7560 Agricultura, Jogo Grande
66 Lâminas preparadas para microscópio

7501c Plasmodiophora brassicae, causador de hérnia
das crucíferas, células hospedeiras com espo-
ros

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da ba-
tata, s.t. tecido infectado

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uva,
folha infectada, s.t.

7504d Peronospora parasitica,  míldio de crucíferas,
conidio

7505d Albugo candida (Cystopus), Ferrugem branca de
crucíferas, conidio e etapas sexuais em Capse-
lla s.t.

7506c Rhizopus ou Mucor, micélio e esporangia u.i.
7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsos de ameixa,

sec. com asco
7508d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, folha infec-

tada com conídio s.t.
7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de

uvas, s.t.
7510d Sphaerotheca mors uvae, míldio de groselha

espinhosa , peritécio s.t.
7511c Claviceps purpurea, esclerótio s.t.
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia), fruto doente com

conídio s.t.
7513c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo,

s.t. com esclerótio
7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele

da pêra, sec. Conídio
7515d Ustilago zeae, ferrugem, s.t. de pústula em teci-

do hospedeiro
7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t.
7517d Puccinia graminis, uredinia em folha de trigo

causando ferrugem vermelha s.t.
7518d Puccinia graminis, sec. de telia em trigo cau-

sando ferrugem preta.
7519d Puccinia graminis, aécio ou picnídio em s.t. de

folha
7520d Gymnosporangium sabinae, ferrugem da pêra,

secção do picnídio em folha s.t.
7712e Pulmão tuberculoso de vaca s.t.
7713e Bacillus anthracis, causa esplenite, esfregaço

corado para bactéria
7714e Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha ,

esfregaço corado para bactéria
7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine

em cavalos, esfregaço de sangue mostrando
parasitas

7716d Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de
fígado de coelho infectado

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i.
7719d Taenia, tênia,  proglótides s.t.
7721d Ascaris megalocephala, verme de cavalo, s.t. de

fêmea adulta na região do meio corpo
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7519d

4513c

4515c

4516c

4520d

4522d

4524d

4527c

4573d

4580d

4584d

7816b

7821b

7819b

7815b

7902d

7901d

7903b

7910b

7912f

7911e

7302b

7722d Trichinella spiralis, larva encistado em músculo
s.l.

4511c Pine (Pinus), folhas sadias, s.t.
4512c Pine (Pinus) folhas danificadas por ação de chu-

va ácida s.t.
4513c Abeto (Abies), folhas sadias, s.t.
4514c Abeto (Abies), ponta de caule danificada s.t.
4515c Faia (Fagus), folhas sadias, s.t.
4516c Faia (Fagus), s.t. de folhas com epiderme des-

truída e cloroplastos
4517d Rhytisma acerinum, mancha de piche do bôrdo,

consequêcia da monocultura
4518d Primeira queda de folha, causada por degelo

de sal
4519d Líquen saudável, indicador de ar puro
4520d Líquen danificado devido a poluição do ar
4521c Madeira sã de faia, s.t.
4522d Madeira destruída por fungo
4523d Polyporus,  fungo, corpo de frutificação, s.t.
4524d Nódulos de raíz de Alnus, com bactéria simbió-

tica
4525d Besouro (Cryphalus picea), larva s.t.
4526c Madeira com anéis anuais normais, s.t.
4527c Madeira com anéis anuais estreitos anômalos

causados por seca, s.t.
4528d Casca com galerias larvais de besouro de abe-

to vermelho, s.t.
4529d Irritação parecida a um abacaxi em abeto ver-

melho causada por piolhos, s.t.
4530d Irritação em carvalho causada por insetos, s.t.
4571d Bactérias de solo acidófilo, solução de metais

pesados
4572d Bactérias de nitrito, formatando substâncias ni-

trogenosas perigosas
4573d Raíz de Faia com micorriza ectotrófica, s.t.
4574d Raíz de Vidoeiro com micorriza ectotrófica par-

cial, s.t.
4575d Raíz de Lupino com bactéria simbiótica fixado-

ra de nitrogênio
4576d Nervura reticulada, porção de folha decídua
4577c Mostarda (Sinapis), s.t. de caule. Planta usada

como adubo verde
4578d Bactéria do solo (Bacillus megatherium), esfre-

gaço
4579d Hifas de raiz  de fungo, s.t.
4591c Grãos de pólen de diferentas tipos de gramíne-

as
4581c Cogumelo (Xerocomus), micélio
4582c Raíz de salgueiro (Salix), plantação para prote-

ção contra erosão
4583c Minhoca (Lumbricus) s.t., causadora de melho-

ra no solo
4584d Côlembolo, (Collembola), u.i.
4585d Ácaro de solo florestal, u.i.
4586c Constituintes de solo de humo
4587c Constituintes de solo turfoso

7800 Tipos de Papel
25 Lâminas preparadas para microscópio

7801b Papel de valores
7802b Papel de livro, livre de madeira
7803b Papel de molde pronto, 100 %  trapo
7804b Papel de cromo que contem polpa de madeira
7805b Papel de esparto
7806b Papel de filtro
7807b Papel da India
7808b Papel de superfície áspera contendo serragem

de madeira
7809b Papel Kraft, marrom
7810b Papel de arte
7811b Papel impresso em chapa de cobre
7812b Papel de mata borrão
7813b Papel padrão  No. 3, trapo/polpa
7814b Papel à prova de gordura
7815b Papel kraft sulfato
7816b Papel estêncial de seda crua, 100% manila
7817b Papel de embrulho
7818b Papel de prova de falsificação
7819b Papel sulfite
7820b Papel de impressão, livre de madeira
7821b Papel de jornal
7822b Papel de polpa de madeira
7823b Papel de cigarro
7824b Placa de palha
7825b Placa de polpa de madeira

7900 Escalpo Humano e Cabelo
12 Lâminas preparadas para microscópio

7901d Couro cabeludo, s. vertical mostra s.l. de folícu-
lo de cabelo, humano

7902d Couro cabeludo, horizontal sec. mostra t.s. folí-
culo de cabelo

7903b Cabelos Preto e Loiro Naturais, humano
7904b Cabelos brancos naturais, humano
7905b Pestana, humano
7906b Pêlo de barba, humano
7907b Cabelo de criança, humano
7908b Cabelo artificialmente descolorido, humano
7909b Pontas de cabelo quebradiço, human
7910b Cabelo chamuscado, humano
7911e Ovos de piolho atados ao cabelo, u.i.
7912f Piolho da cabeça humana (Pediculus capitis),

u.i.

7300 Pó de Droga
25 Lâminas preparadas para microscópio

7301b Amylum Oryzae. Amido de arroz
7302b Amylum Solani. Amido de batata
7303b Amylum Tritici. Amido de trigo
7304b Cortex Chinae. Casca de Cinchona
7305b Cortex Cinnamomi. Canela
7306b Crocus. Açafrão
7307b Flores Caryophylli. Cravo
7308b Flores Chamomillae. Camomila
7309b Folia Melissae. Melissa
7310b Folia Sennae. Folhas de Senna
7311b Fructus Anisi. Anis
7312b Fructus Capsici. Pimenta Vermelha
7313b Fructus Cardamomi. Cardamon
7314b Fructus Carvi. Alcaravia
7315b Fructus Foeniculi. Erva-Doce
7316b Fructus Piperis nigri. Pimenta Preta
7317b Radix Angelicae. Angelica
7318b Radix Ipecacuanhae. Ipecac
7319b Radix Liquiritiae. Liquorice
7320b Radix Saponariae. Saponaria
7321b Radix Valerianae. Valeriana
7322b Rhizoma Rhei. Ruibarbo
7323b Rhizoma Zingiberis. Gengibre
7324b Semen Lini. Linhaça
7325b Semen Sinapis. Mostarda
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LÂMINAS DELGADAS DE ROCHAS E MINERAIS

Gs082i

Gs005i

Gs081i

Gs019i

Gs016i

Gs011i

Gs004i

Gs001i

Gs030i

Gs005i

Gs002i

Gs007i

Gs027i

Gs024i

Gs029i

Gs097i

Gs001i

Gs022i

Gs120i

Gs096i

Gs038i

Gs118i

7920 Rochas e Minerais,   Parte I
Pequena série
10 Lâminas preparadas para microscópio

7921i Granito, lâmina fina
7922i Sienito,  lâmina fina
7923i Gabro,  lâmina fina
7924i Basalto,  lâmina fina
7925i Gnaisse,  lâmina fina
7926i Micaschisto,  lâmina fina
7927i Quartzito,  lâmina fina
7928i Mármore,  lâmina fina
7929i Arenito,  lâmina fina
7930i Pedra calcária fossilizada, lâmina fina

7940 Rochas e Minerais,  Parte II
Pequena série
10 Lâminas preparadas para microscópio

7941i Andesito, lâmina fina
7942i Trachito, lâmina fina
7943i Riolita, lâmina fina
7944i Diorito, lâmina fina
7945i Microgranito, lâmina fina
7946i Giz, lâmina fina
7947i Pedra calcárea oolítica, lâmina fina
7948i Mó, lâmina fina
7949i Carvão, lâmina fina
7950i Xisto, lâmina fina

7950 Rochas e Minerais,  Parte III
Rochas ígneas
31 Lâminas de Microscopia

Gs098i Granito Altered
Gs082i Andesito
Gs008i Basalto
Gs019i Basalto com olivina
Gs020i Basalto com phenocryst feldspat e branco
Gs116i Picrit basalto
Gs114i Basalto toleítico
Gs016i Granodiorito
Gs014i Pillow lava
Gs090i Dacite
Gs003i Diorito
Gs015i Diorito quartzique
Gs011i Dolerite
Gs010i Doreite
Gs004i Gabbro
Gs001i Granito
Gs012i Duas micas granitos
Gs013i Granito porfiróide
Gs129i Kimberlite
Gs093i Laurvikite
Gs050i Microdiorito
Gs051i Microgranite
Gs030i Peridotita
Gs009i Fonólitos
Gs005i Rhyolite
Gs017i Red riolito
Gs002i Sienito
Gs018i Tephrite
Gs007i Trachyandesite
Gs006i Traquito
Gs127i Brecha vulcânica

7960 Rochas e Minerais, Parte IV
Rochas metamórficas
29 Lâminas de Microscopia

Gs027i Anfibolito
Gs043i Anatexia granito
Gs024i Eclogito com granadas
Gs112i Eclogito com halos coronitisation
Gs126i Glaucophanite
Gs021i Gnaisse
Gs029i Augen gnaisse
Gs097i Gnaisse com sillimanita
Gs079i Garnetite
Gs025i Granulito
Gs106i Hornstone
Gs107i Green hornstone
Gs091i Marble
Gs122i Metagabbro com hornblenda
Gs124i Metagabbro com glaucofana
Gs022i Micaxisto
Gs104i Micaxisto com cordierite
Gs023i Micaxisto com duas micas
Gs105i Micaxisto com cianita
Gs121i Micaxisto com granadas
Gs119i Micaxisto com glaucofana
Gs120i Micaxisto com cloritóide
Gs092i Migmatito
Gs033i Quartzito
Gs081i Xisto
Gs103i Schiste com andaluzite
Gs128i Serpentinsed peridotito
Gs083i Xisto verde
Gs026i Serpentinito

7970 Rochas e Minerais,  Parte V
Rochas sedimentares
22 Lâminas de Microscopia

Gs032i Arkose
Gs036i Chalk
Gs085i Carvão
Gs109i Gesso
Gs039i Calcário com alveolina
Gs080i Calcário com asfalto
Gs035i Fossilíferas de calcário
Gs040i Calcário com crinóides-tronco
Gs064i Glauconitic calcário
Gs095i Calcário com globotruncana (maestrichtien)
Gs096i Calcário com globigerinina (Paleoceno)
Gs041i Calcário com miliolidae
Gs038i Calcário com nummulitidae
Gs037i Calcário com ooids
Gs101i Calcário com pólipo
Gs042i Calcário com ferro ooids
Gs108i Calcário com intraclastos
Gs105i Xisto betuminoso
Gs031i Arenito
Gs113i Arenito calcárias
Gs034i Slate
Gs110i Travertino

7980 Rochas e Minerais,  Parte VI
Fósseis e meteoritos
4 Lâminas de microscopia

Gs117k Condrito (meteorito)
Gs118i Suévite (Impactite brecha)
Gs102i Madeira petrificada
Gs099i Estromatólito

Rochas e minerais selecionados são lixadas e polidas até a espessura de 20 a 30 microns para
garantir a transparência. As preparações foram montadas com bálsamo do Canadá em lâminas
45 x 30 mm (32 x 24 tiras mm). Para a identificação de formas, cores, refrações e finas inclusões
fósseis pode ser observado com um microscópio óptico. Informações adicionais são dados usando
microscopia de luz polarizada.
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PLACAS  TESTE,  PLACAS  TIPOS, PREPARAÇÕES ESPECIAIS *

Placas tipos
Preparações com formas típicas de diatomáceas, individualmente
selecionadas e dispostas em linhas. Com lista identificação.

DT25 Diatomeae-Type Plate with 25 forms
DT10SF Diatomeae-Type Plate with 10 forms, água doce  fossil
DT10MR Diatomeae-Type Plate with 10 forms,marinhos recentes
RT05 Radiolaria-Type Plate with 5 forms
RT10 Radiolaria-Type Plate with 10 forms
RT25 Radiolaria-Type Plate with 25 forms
FT05 Foraminifera-Type Plate with 5 forms
FT10 Foraminifera-Type Plate with 10 forms
ST05 Silicoflagellidae Type Plate with 5 forms
ST10 Silicoflagellidae Type Plate with 10 forms

Preparações em circulo
Belas formas, individualmente selecionados e dispostos em um círculo.

RK05 Radiolaria Circular Preparation with 5 forms
RK25 Radiolaria Circular Preparation with 25 forms
FK05 Foraminifera Circular Preparation with 5 forms
SK05 Silicoflagellidae Circular Preparation with 5 forms
SK25 Silicoflagellidae Circular Preparation with 25 forms

Diatomeae teste
Para testar a resolução de microscópios. Preparações de apuradas
material mostrando muitas formas.

DTS05 Nitzschia obtusa
DTS06 Frustulia rhomboides var. saxonia

Outros Preparações , assim assort após locais, a seu pedido.

Diatomeae teste, preparações individuais

Para testar a resolução de microscópios. Preparações de apuradas
material mostrando muitas formas.

DTE01 Pinnularia opulenta
DTE03 Pinnularia nobilis
DTE07 Grammatophora serpentina
DTE08 Gyrosigma attenuatum
DTE09 Nitzschia sigmoidea
DTE10 Nitzschia linearis

Diatomeae, preparações individuais

Cada preparação mostra 2-3 indivíduos cuidadosamente selecionados das
espécies nomeadas.

DE01 Triceratium pentacrinus, marinhos recentes
DE02 Mastogloia splendida, marinhos fossil
DE03 Actinoptychus heliopelta, marinhos recentes
DE04 Surirella robusta, água doce recentes
DE05 Stauroneis acuta, água doce fossil

Diatomeae, preparações individuais, três vistas

Cada preparação mostra 2-3 indivíduos cuidadosamente selecionados das
espécies nomeadas.

DE301 Surirella elegans
DE302 Triceratium arcticum
DE303 Isthmia nervosa
DE304 Terpsinoe musica
DE305 Biddulphia pulchella
DE306 Hydrosera triqueta

Radiolaria, preparações individuais

Cada preparação mostra 2-3 indivíduos cuidadosamente selecionados das
espécies nomeadas.

RE01 Eusyringium sipho, fossil
RE02 Podocyrtis floribunda, fossil
RE03 Thyrsocyrtis rhizodon, fossil
RE04 Dictyastrum jeremiense, recent
RE05 Panartus hausmanni, recent

Foraminifera, preparações individuais

Cada preparação mostra 2-3 indivíduos cuidadosamente selecionados das
espécies nomeadas.

FE01 Uvigerina asperula, recent
FE02 Nonionina depressula, recent
FE03 Bolivina porrecta, recent
FE05 Bolivina gramen, recent

Entrega reservada para todos os preparações, placas test, pre-
parações em circulo de diatomeas, radiolarias e foraminiferas.

Pleurosigma angulatum, diatoms for testing the resolution of microscopesDiatomeae-Type Plate with 50 forms (upon request)
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As lâminas preparadas para microscópio podem ser somente
enviadas em caixas especiais para lâminas por razões técnicas.
Essas caixas estão disponíveis em vários tipos e categorias
de preço e devem ser encomendadas com as lâminas.
A menos que seja especificado pelo cliente, fornecemos caixas
do tipo padrão de tamanho adequado para nossos jogos de
microscópio ( coleções ) e lâminas individuais (K12, K25, K50,
K100).

Caixas padrão: Resistentes estojos de armazenamento da
melhor qualidade, encapados com papel couriáceo e contendo
divisórias numeradas para retenção.

No. K12  para 12 Lâminas preparadas para microscópio
No. K25  para 25 Lâminas preparadas para microscópio
No. K50  para 50 Lâminas preparadas para microscópio
No. K100  para 100 Lâminas preparadas para microscópio

   CAIXAS E ESTOJOS PARA LÂMINAS DE MICROSCÓPIA

Caixas plásticas: Caixas sólidas e empilháveis, com divisórias
para retenção e tampa transparente.

No. PK25para 25 Lâminas preparadas para microscópio

Caixas econômicas para envio e armazenamento, caixas
de papelão.

No. PS50 para 100 Lâminas preparadas para microscópio

Casos de display para lâminas preparadas para microscó-
pio, construídos do cartão cinzento forte. O modelo PM20V
tem uma fixação adicional.

No. PM1 Display em papelão para 1 Lâmina
preparada para microscópio

No. PM5 Display em papelão para 5 Lâminas
preparadas para microscópio

No. PM10 Display em papelão para 10 Lâminas
preparadas para microscópio

No. PM20 Display em papelão para 20 Lâminas
preparadas para microscópio

No. PM20V Display em papelão para 20 Lâminas
prepara das para microscópio


