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Eu sou partidário da audácia
intelectual.. Não podemos ser intelectualmente
 covardes, e ao mesmo tempo buscar a verdade.

‘Karl Popper – A Lógica das Ciências Sociais’



Centro Vocacional Tecnológico

7

APRESENTAÇÃO

O Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados ao realizar em 2007 o  tra-
balho  sobre a  “capacitação tecnológica da população” apontou no seu relatório final
ações que deveriam ser desencadeadas no país para superar  a grave questão do analfa-
betismo funcional.

Vale lembrar que esse estudo  foi motivado pelo diagnóstico  do IBOPE quando em 2003
ao publicar o 3º Indicador  Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF identificou que na popu-
lação  da faixa etária de 15 a 64 anos existem 115 milhões de brasileiros e que entre esses, 85
milhões eram  considerados analfabetos funcionais, ou seja,  são pessoas que não entram no
novo mercado de trabalho que exige conhecimento.

Entre as diferentes ações apontadas pelo Conselho merece destaque aquela que orien-
ta para a implantação no país de um amplo programa de extensão tecnológica que tenha
como base os Centros Vocacionais Tecnológicos – CVT. Tais centros, diz o relatório, estariam
voltados  para capacitar aqueles trabalhadores que não têm mais tempo de ir para uma escola
formal mas que precisam aprender ou desenvolver habilidades exigidas pelo mercado.

A fim de esclarecer sobre essa ação recomendada, a Câmara dos Deputados, por meio
desta publicação que tenho a honra de apresentar, detalha o projeto de um CVT  padrão que
tem sua origem na experiência profissional do deputado Ariosto Holanda  que,  quando Secre-
tário de Ciência e Tecnologia,  construiu 40 dessas unidades no Ceará.

Esse projeto, como detalhado na sua concepção física juntamente com a especificação
dos equipamentos que compõem seus laboratórios, oficinas, bibliotecas, salas de aula e
multimídias, permitirá que qualquer Município ou Estado possa dele fazer uso para implanta-
ção dessa  importante ação, reclamada pelo país: a da extensão tecnológica.

A Câmara dos Deputados, ao pensar o país,  dá sua contribuição no campo da formação
profissional  dos seus  trabalhadores.

Presidente Michel Temer
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‘A educação é o melhor caminho para
diminuirmos a distância entre o Brasil que tem o 12º PIB mundial e o

Brasil que ocupa o 63º Índice de Desenvolvimento Humano – IDH’
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1. INTRODUÇÃO

A história e a experiência mostram ser o Homem e não
a Natureza quem proporciona o primeiro recurso, e com ele

a Educação passa a ser o mais vital de todoss recursos.

O projeto  “Centro Vocacional Tecnológico” apresentado na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçào e Informática, na Comissão de Educação e Cultura e no Conselho
de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, foi, anteriormente, objeto de apreciação nos
seguintes eventos:

• Fórum Nacional dos Secretários de Ciência e Tecnologia do País, em novembro de 2000.

• Conferência Nacional  sobre Ciência, Tecnologia e Inovação realizada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia em setembro de 2001.

• Encontro Nacional sobre Educação Profissional –  Cidadania e Trabalho,  promovido
pelo Ministério da Educação no Parlatino – S. Paulo, em outubro de 2003.

• Seminário sobre Capacitação Tecnológica  da População promovido pelo Conselho de
Altos Estudos da Câmara dos  Deputados, em novembro  de 2005.

• I Jornada Nacional de Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica,
Brasília,  março 2006.

• Fórum dos Dirigentes  das Instituições Federais de Educação Tecnológica, Brasília,
outubro de 2006.

• I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Ministério da Educa-
ção,  Brasília, novembro de 2006.

Neste estudo, procuro apontar uma política de capacitação tecnológica da população
que tenha como base a educação profissional, a extensão tecnológica e a informação.

Ao analisar a  realidade do século XXI com seu avanço tecnológico crescente, e levando-
se em conta a grave questão  social traduzida pela pobreza, pelo analfabetismo e pela con-
centração da renda, procurei apontar a via do conhecimento como indispensável para se che-
gar ao  mercado de trabalho.

Hoje, fala-se muito em cluster, em empreendedorismo, em cadeia produtiva, em
empresa de base  tecnológica, em incubadoras de empresa, mas não se fala em acabar com
o analfabetismo tecnológico da população, das pequenas empresas e dos pequenos ne-
gócios. Por isso, torna-se urgente uma ação de massa voltada para o apoio tecnológico às
micro e pequenas empresas e a implantação de um amplo programa de ensino tecnológico
pautado, sobretudo, nas vocações das regiões.

Como meio  de encurtar a distância do conhecimento procurei destacar  o projeto das
Infovias, para, a partir de redes eletrônicas, da internet, das multimídias, das salas de
videoconferência e do banco de soluções, dar suporte ao programa de ensino a distância.
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A experiência que vivi, com a minha equipe, na  Secretária da Ciência e Tecnologia do
Ceará, no período de janeiro de 1995 a março de 2002, durante o Governo Tasso Jereissati,
com a implantação de  40 Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) e das Infovias do Desen-
volvimento, me deu o conhecimento para  apresentar,  em detalhes, as estruturas físicas e
laboratoriais desses projetos.

Espero que as idéias aqui defendidas encontrem repercussão entre os educadores e
sirvam  como contribuição para  o fortalecimento do ensino profissional do país.

O meu  reconhecimento e  agradecimento  às seguintes  pessoas e instituições  que me
ajudaram a implementar e divulgar esse programa de capacitação tecnológica  fruto, aliás,
de um encontro meu com Betinho, em 1994.

• Sociólogo Betinho – em memória

• Governador Tasso Jereissati

• Governador Beni Veras

• Ministro da Ciência e Tecnologia Israel Vargas

• Ministro da Ciência e Tecnologia Ronaldo Sardenberg

• Ministro da Ciência e Tecnologia Roberto  Amaral

• Ministro da Ciência e Tecnologia Eduardo Campos

• Ministro da Ciência e Tecnologia Sergio Rezende

• Ministro da Educação Paulo Renato de Souza

• Ministro da Educação Fernando Hadad

• Presidente do CNPq Lynaldo Cavalcante

• Presidente do CNPq Lindolpho Carvalho

• Presidente do CNPq José Galízia Tundizi

• Presidente do CNPq Evando Mirra de Paula e Silva

• Presidente do CNPq Ésper  A. Cavalheiro

• Presidente do CNPq  Erney P. Camargo

• Presidente do CNPq  Marco Antonio Zago

• Presidente da FINEP Lourival Mônaco

• Presidente do IBICTI Jose Rincon Ferreira

• Secretário do Ensino Médio e Tecnológico  do MEC Raul do Valle

• Secretário de Ensino Medio e Tecnológico  do MEC Ibañez Ruiz

• Secretário de Ensino Médio e Tecnológico do MEC Eliezer Pacheco

• Presidente da Capes Abílio Baeta Neves
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E, finalmente, ao quadro de pessoal da Secretaria da Ciência e Tecnologia do Ceará, e
às intituições a ela vinculadas: Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Vale
do Acaraú – UVA, Universidade do Cariri – URCA, Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará –
NUTEC, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Ceará  – FUNCAP,  Instituto do Software – INSOFT e Instituto Centro de Ensino Tecnológico –
CENTEC, que  contribuíram  efetivamente para o  êxito desse projeto, a minha gratidão.

Deputado  Ariosto Holanda
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2. CONSIDERAÇÕES

2.1 – Cadeia do Conhecimento

Estamos, todos, nos deslocando sobre uma
esteira rolante que se move em sentido contrário,

a velocidades crescentes, trazendo novos conhecimentos.
Temos que correr para ficar pelo menos no mesmo lugar.

Prof. Wladimir P. Longo

• O analfabetismo deve ser
zerado.

• Existe um fosso entre o ensi-
no fundamental e médio e a gra-
duação, evidenciado pela ausên-
cia de escolas técnicas profissio-
nalizantes. Tal situação tem au-
mentado o número de analfabe-
tos tecnológicos.

• O tempo entre a descoberta
e a invenção, com produto no
mercado, é menor do que o tem-
po que se leva para formar um
engenheiro.

• Existe, nos países desenvolvidos, uma relação considerada ótima, de um técnico de
nível superior para cinco técnicos de nível médio. Essa relação no Brasil está invertida.
No Nordeste é de quatro  superiores para um nível médio.

• A graduação deve ser fortalecida com o aumento do número de mestres e
doutores.

• O tripé P (pós graduação e pesquisa), D (desenvolvimento tecnológico) e E (extensão e
engenharia) precisa ser implantado, ou fortalecido, nas universidades e instituições de
ensino técnico e tecnológico.

• Os trabalhos de extensão das Universidades, Centros de Ensino Tecnológico e Institui-
ções de pesquisa precisam ser massificados, no sentido de levar novos conhecimentos
para a população.
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O Século XXI  – vai ser o  século das revoluções:

• Quântica: aprofundamento do estudo do átomo e das partículas
subatômicas. (matéria)

• Biomolecular: decodificação da célula DNA. (vida)

• Computacional: avanço da inteligência artificial
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2.2 – Ensino Tecnológico

O século  XXI vai se caracterizar por
mudanças rápidas na área tecnológica

onde a única certeza vai ser a incerteza.

Prof. Wladimir P. Longo

• A  Lei de Diretrizes e Bases – LDB, na área do ensino profissionalizante,
contempla  três formações: básica, técnica e tecnológica.  A formação bá-
sica diz respeito a cursos de curta duração, não formais, na sua maioria  pa-
trocinados pelo fundo de apoio ao trabalhador.  A  formação técnica é ineren-
te às escolas técnicas, e a formação tecnológica aos centros de ensino
tecnológico superior.

• O ensino tecnológico moderno deverá ser ministrado com ênfase  em ciências
e  no domínio das linguagens: matemática, informática, português e inglês.

• O paradigma atual da sociedade baseia-se na velocidade das informações  e
no domínio do conhecimento.

• O ensino a distância  vai acontecer.

• Mudanças profundas ocor-
rerão na área da educação;
primeiro,  temos que apren-
der  a aprender.

• A sala de aula não será a
única forma de aprender.
Ela deverá ser assistida
pelos meios interativos
como: internet,  ensino a
distância e biblioteca
multimídia.
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“ hoje, mais vale o que se tem entre as orelhas
do que o que está debaixo dos pés.”

Wladimir P. Longo
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 2.3 – Tecnologia e  Trabalho

A riqueza das nações, hoje, deriva do seu
 patrimônio educacional, científico e tecnológico.

Tem poder quem tem conhecimento.

• O avanço da tecnologia tem resulta-
do no aprofundamento do conhecimento de
poucos e no aumento da ignorância de
muitos.

• Dentro de 10 anos estaremos usan-
do 50% de bens e serviços que ainda não
foram inventados.

• Estudos mostram que, num futuro pró-
ximo, a indústria e a agricultura  serão
cada vez mais intensivas em capital e
menos em mão-de-obra. A automação in-

dustrial e o  avanço da mecanização agrícola, com certeza, vão acelerar esse processo.
As fábricas sem operários e as empresas virtuais surgirão.

• Com a economia globalizada e com as frequentes inovações tecnológicas, as oportunidades
de  trabalho serão cada vez mais seletivas e exigentes no tocante à capacitação. Nesse
contexto, as camadas sociais mais pobres correm o risco de sofrer a mais perversa das
exclusões: a do saber para o trabalho.

• Devido às inovações tecnológicas, sempre crescentes, surgirá um número muito grande
de profissões nascendo e morrendo, e somente a porta do saber permitirá o acesso
a elas.

• A  geração de emprego tornar-se-á complexa porque teremos pela frente um mercado
demandando novos conhecimentos, e uma grave questão social traduzida pelo analfabe-
tismo funcional, concentração de renda e pobreza.

• Vamos nos deparar com situações onde teremos de um lado pessoas procurando empre-
go e na contramão trabalho procurando profissional.
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“qualquer alternativa de desenvolvimento só
é real se estiver voltada para resolver

os problemas da população”
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2.4 – Conjuntura Atual

O analfabeto fora da escola, o analfabeto tecnológico dentro da escola,
a escola fora da realidade atual, a universidade sem interagir com os

problemas do meio, o setor produtivo isolado dos problemas educacionais
e tecnológicos são  verdadeiros desafios para qualquer governo que queira

promover uma revolução educacional,
científica e tecnológica.

Há, diante desse quadro, uma urgência de criarmos mecanismos, ágeis e flexíveis,
de transferência de conhecimentos para a população, como verdadeiros atalhos, que
avancem sobre  os procedimentos tradicionais da educação.

Existe uma grande número de trabalhadores sem esperança de emprego porque
falta-lhes a capacitação profissional. O crescimento do país, a partir de tecnologias de
ponta, excluirá  esses trabalhadores do mercado de trabalho.

Temos que adotar, de imediato, medidas voltadas para o aprimoramento do ensino
profissionalizante e dos mecanismos de extensão tecnológica.

Os atuais indicadores sociais estão a exigir, das instituições que detêm o conheci-
mento, ações que venham contribuir de modo decisivo no processo de educação para o
trabalho, em todos os níveis.

Certamente,  a geração de emprego e a distribuição de  renda só acontecerão  quando
investirmos no capital humano e procedermos a uma profunda transformação na lógica do
desenvolvimento. Temos que definir com urgência: “desenvolvimento para que e para
quem?” O modelo que temos de discutir é o que esteja baseado numa economia que leve
em conta as pessoas.

O investimento no capital humano deve ser feito por meio  de um sistema  educativo
eficiente, de qualidade, e que envolva toda a sociedade. Só assim daremos o salto de
qualidade.

Devemos encontrar respostas para os seguintes questionamentos:
• Como  fazer ingressar num sistema produtivo eficiente os analfabetos funcio-

nais, que hoje chega a ser da ordem de 80 milhões de brasileiros, na faixa de
idade de 15 a 64 anos?

• Como distribuir renda com pessoas sem qualificação profissional, principal
mente, nesse momento em que a explosão tecnológica que ocorre no mun-
do está a exigir cada vez mais das pessoas atualização permanente de
seus conhecimentos?

• Como superar as desigualdades regionais quando se tem a consciência de
que elas aumentam com a concentração do conhecimento?

• o que fazer com milhões de trabalhadores cuja força de trabalho é cada vez
menos exigida, ou nem mais o é?
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Diante desse quadro, o  discurso do crescimento econômico como fórmula de geração
de trabalho torna-se inócuo, porque poderemos ter aumento significativo do PIB sem que isso
implique em geração de um grande número de empregos.

Temos que ousar e partir  para um processo de interação com a sociedade do tipo
Educar Trabalhando e Trabalhar Educando.

A lógica do processo de educação incluindo as várias etapas do conhecimento deve ser
capaz de responder a questões do tipo:

“como e por que os produtos e serviços são feitos dessa ou daquela maneira, e como
podem ser melhorados”?,

Ao lado do mecanismo educacional deve ser perseguida a implantação de um amplo
sistema de informação tecnológica no sentido de proporcionar aos pequenos segmentos pro-
dutivos, hoje mergulhados num verdadeiro analfabetismo  tecnológico,  condições de co-
nhecer e de se apropriar de novas tecnologias.

As ações a serem desencadeadas devem ser tais  que integrem todos os segmentos da
sociedade;  elas não podem ser estanques e isoladas, e  devem ter como objetivo o Homem
no seu meio e contexto social, e no seu estágio atual de conhecimento,

O programa que ora apresentamos e defendemos tem como finalidade principal a im-
plantação de projetos voltados para vencer esses desafios e  atingir o objetivo  maior que é o
de Educar  para o Trabalho.

O SENHOR DIZ QUE ATÉ

PODERIA SER DIFERENTE NÃO É ASSIM? QUE NÃO É

SÓ PARA ENSINAR AQUELE ENSINOZINHO APRESSADO,
PARA VER SE VELHO APRENDE O QUE MENINO NÃO APRENDEU.
ENTÃO PODIA SER  TIPO DE EDUCAÇÃO ATÉ FORA DA ESCOLA,

DA SALA. QUE FOSSE ASSIM DUM JEITO MISTURADO COM O DE TODO

DIA DA VIDA DA GENTE DAQUI. QUE PODIA SER UM MODO DESSES DE

JUNTAR SABER E CLAREAR OS ASSUNTOS QUE A GENTE SENTE MAS

NÃO SABE. ENTÃO ERA BOM. O POVO VINHA. (ENTREVISTA COM

O CAMPONÊS CÍCERO DOS SANTOS – DO LIVRO

“A QUESTÃO POLÍTICA DA

EDUCAÇÃO POPULAR”)
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“Se não o fazemos, é porque
vivemos num mundo onde a lógica

do desenvolvimento é perversa; lógica
que está alicerçada na ambição, no egoísmo,

na ganância e na luta pelo poder.
E nesse cenário o homem é

atropelado, esquecido, ou visto
como agregado de máquina.”

HOJE, EM PLENO SÉCULO XXI,
CONSTATAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO

E TECNOLOGIA, NAS  ÁREAS DA ENGENHARIA

GENÉTICA, DA QUÍMICA FINA, DA BIOTECNOLOGIA

E DE OUTRAS CIÊNCIAS, QUE SERIAM

CAPAZES DE ASSEGURAR UMA SUPERPRODUÇÃO

DE MEDICAMENTOS OU DE ALIMENTOS PARA CURAR

A MAIORIA DAS DOENÇAS E MATAR A FOME DE

MILHARES DE FAMINTOS.
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“A  CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO  MUNDO”
RELATÓRIO DA UNESCO – ano 2000

• 80%  DA POPULAÇÃO DO MUNDO VIVE NOS PAÍSES DO 3º MUNDO
E SÓ  DETÉM  22% DA RIQUEZA  MUNDIAL.

• AS 50 NAÇÕES MAIS POBRES TINHAM HÁ 30 ANOS 2,3%
DA RIQUEZA, HOJE SÓ POSSUEM  1,4%.

• OS BENS DAS 3 MAIORES FORTUNAS EXCEDEM A SOMA DO PIB
DOS 48 PAÍSES MAIS POBRES.

• 358 BILIONÁRIOS TÊM UMA RIQUEZA SUPERIOR À SOMA
DAS RENDAS DE 2,2 BILHÕES DAS PESSOAS MAIS POBRES.

• DOS  4,4 BILHÕES DAS PESSOAS MAIS POBRES:

• 3/5 NÃO TÊM SANEAMENTO BÁSICO
• 1/5 NÃO TÊM ATENDIMENTO À SAÚDE
• 1/4 SÃO ANALFABETOS

Não podemos deixar a economia à deriva da lógica do mercado. Porque esta
aprofunda a pobreza. Há que chamar o governo para regular o processo de
desenvolvimento. Quando predomina só a lógica de mercado desaparece o sentido do
planejamento.

Temos que resgatar o planejamento e definir uma educação que atenda a  um pro-
jeto de país, daí ser necessária uma  forte ligação entre o planejamento econômico e  o
educacional.

Se equacionarmos o problema da educação e do trabalho, muito do que se questi-
ona  da violência e segurança estaria resolvido. A grave questão social da concentração
da renda ameaça famílias que ainda hoje lutam pelo direito à vida animal. E surge o
homem animal. Esse homem revoltado, analfabeto e desempregado torna-se uma
ameaça. E muitos estão a  lançar mão da prostituição, da droga e do banditismo.

A CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO BRASIL

A  curva da concentração de renda medida pelo coeficiente Gini
vem se mantendo há mais de 40 anos no mesmo patamar de 0,6.

Para se ter ideia da dimensão desse fosso, segundo o professor Márcio Pochmann,
presidente do IPEA, em 2007, enquanto o programa de transferência de renda direta, do
governo, conhecido como bolsa família  aplica 0,3 % do PIB, ou seja, aproximadamente 7
bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas, o renda mínima dos ricos, transfere,
por ano, para  os 20.000 clãs que detêm 80% dos títulos da dívida pública, 7 a 8 % do PIB,
cerca de 140 bilhões de reais.

TEMAS PARA REFLEXÃO
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3. PROJETO:  “Centro Vocacional Tecnológico”  –  Concepção

3.1 – Definição

O Centro Vocacional Tecnológico – CVT é uma  unidade de ensino profissionalizante
voltada para a difusão de conhecimentos práticos na área de serviços técnicos e para a
transferência de conhecimentos tecnológicos na área de processos produtivos.

Sua estrutura de ensino, com base em laboratórios e oficinas, está orientada para
capacitar as pessoas para o trabalho no campo de suas atividades profissionais.

Funciona como Centro de Excelência, irradiador de conhecimento, voltado para a
capacitação tecnológica da população atuando sobretudo na vocação da região.

Destina-se, principalmente, àquelas pessoas que não têm mais tempo de receber
ensino formal, porque precisam trabalhar, mas que, por não terem profissão definida pre-
cisam adquirir novos conhecimentos para entrar no mercado de trabalho.

Para atender essa população, nele, são ministrados cursos informais, profissionalizantes,
de cunho prático, nas áreas de serviços técnicos  ou de processos  produtivos. Por ser infor-
mal, estará sempre a serviço da população para informar, formar e tirar dúvidas.

São exemplos de cursos:
Na área de serviços técnicos: eletricista reparador, mestre-de-obras, técnico

agrícola, bombeiro hidráulico, mecânico, técnico em refrigeração e outros.
Na área de processos produtivos: processamento de frutos, processamento do pes-

cado, processamento de materiais de construção, processamento de alimentos e outros.
Essa unidade de ensino e de prestação de serviços, que tem  na sua estrutura labo-

ratórios de física, química, biologia, matemática, informática, eletromecânica, análise de
solos, água e alimentos, biblioteca multimídia e sala de videoconferência, deverá ser as-
sistida por  professores e profissionais de alto nível.

Se implantado no interior dos Estados, poderá assistir  aos alunos e professores das
escolas públicas com aulas práticas, e também facilitar os trabalhos de extensão das
universidades e instituições de pesquisa.

Pelo porte dos seus laboratórios, estão aptos  a prestar assistência técnica ao meio,
com serviços de análise laboratorial de água, alimentos e solos.

Seu laboratório de informática,  ligado à Internet, e a sua sala de Videoconferência,
ao se interligarem  com outros Centros, formarão a Rede Eletrônica chamada de  Infovias
do Desenvolvimento, suporte básico para o projeto de Ensino a Distância.

Por meio dessa técnica, populações distantes, à margem do saber, poderão ter em
seus municípios cursos novos e melhores, nas áreas do ensino básico, técnico,
profissionalizante, em diferentes níveis: extensão, especialização, graduação, sequencial
e outros, de modo a atender uma demanda educacional, hoje reprimida, em vários estági-
os de aprendizagem.
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Tal ferramenta de ensino a distância poderá suprir a curto prazo a capacitação  de pro-
fessores leigos, agentes de saúde, agricultores, e outros.

Torna-se, assim,  imperiosa,  a implantação em regiões estratégicas, do interior de cada
Estado, desses Centros Vocacionais, direcionados não só para aprofundar o conhecimento
da região, como para adotar medidas e estratégias de capacitação de sua população, e de
assistência tecnológica ao meio.

3.2 – Laboratórios Envolvidos

• Laboratório de Física  – com todos os instrumentos e equipamentos neces-
sários para as práticas de física relacionadas com mecânica, calor, acústica,
ótica, eletricidade e magnetismo.

• Laboratório de Química – com vidrarias, reagentes, balanças, microscópio,
fotômetro e outros instrumentos necessários para análises e investigações ci-
entíficas relacionadas com as práticas de química.

• Laboratório de Biologia – equipado com todos os instrumentos e materiais
de botânica, zoologia e anatomia necessários para as práticas de biologia, e
da  fauna  e flora da região.

• Laboratório de Análises de Água, Solos e Alimentos – com os instrumentos
necessários para fazer as análises químicas e bacteriológicas de água, alimen-
tos e solos. Esse laboratório servirá de apoio à comunidade e aos agricultores
da região, orientando-os sobre o uso de fertilizantes e corretivos de solos, e de-
fensivos agrícolas.

• Laboratório de Informática – com 10 computadores de última geração, dota-
dos de multimídia,  placa de fax-modem, conectados à rede Internet, está volta-
do para capacitar a população local para a prática da informática e para parti-
cipar do projeto Educação a Distância, via internet.

• Oficina de Eletromecânica –  equipada com ferramentas e instrumentos ne-
cessários para ministrar cursos profissionalizantes nas áreas de eletrotécnica,
eletrônica e manutenção mecânica.

• Sala de Videoconferência – devidamente equipada com vídeocâmara, tela e
projetor, microfone, carteiras, computador, irá garantir a realização dos cursos
a distância, através das infovias. Funciona também como miniauditório.

• Biblioteca Multimídia – terá no seu acervo livros, revistas, CD-ROM, vídeos, e
ambiente adequado, com mesas, cadeiras, computador, TV com vídeo, para a
realização de estudos e consultas.

• Salas Polivalentes – são salas de aula devidamente instaladas para a realiza-
ção de aulas teóricas. Contêm projetor, computador, televisão, quadro-negro e
carteiras.
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Os laboratórios dos CVTs irão também oferecer à população serviços de análises, tes-
tes, ensaios e trabalhos de consultoria voltados para assistir as micro e pequenas empresas.

3.3 – Pessoal Lotado

Cada Centro, em princípio, deve contar, no mínimo, com a seguinte estrutura de pessoal:
• 01 Professor de Física
• 01 Professor de Química
• 01 Professor de Biologia
• 02 Professores Especialistas na Vocação da Região
• 02 Técnicos de Nível Médio (laboratoristas)
• 01 Secretária
• 01 Auxiliar administrativo
• 01 Bibliotecária
• 02 Serventes
• 02 Vigias

Ressalte-se que, para a  formação do quadro de pessoal dos referidos Centros, é leva-
da em conta a experiência profissional, o nível de formação e a disposição dos candidatos de
morar no interior do Estado. No início, como estágio probatório, cada professor selecionado
receberá treinamento e bolsa para ministrar os cursos a ele reservados.
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3.4 – Exemplos de Cursos

Na área da Agricultura e Agroindústria
• Enxertia
• Fitossanidade
• Irrigação
• Jardinagem
• Piscicultura
• Operação de sistema de irrigação
• Produção de sementes básicas
• Produtor de acerola
• Produtor de mudas
• Produtor de algodão
• Produtor de arroz
• Produtor de banana
• Produtor de caju
• Produtor de cana-de-açúcar
• Produtor de citrus
• Produtor de coco
• Produtor de feijão
• Produtor de goiaba
• Produtor de graviola
• Produtor de mandioca
• Produtor de maracujá
• Produtor de milho
• Produtor de sorgo
• Manejo e conservação de solos
• Manejo de suínos
• Operação de implementos agrícolas
• Operação de máquinas agrícolas

Na área da Pecuária
• Avicultura
• Inseminação artificial de ovinos e caprinos
• Inseminação artificial de bovinos
• Manejo alimentar
• Manejo de caprinos
• Manejo de ovinos
• Sistema de forrageiras
• Produção de bovinos de corte e leite
• Produção de ovinos e caprinos

Na área das Ciências
• Matemática
• Física
• Química
• Biologia

Na área da Construção Civil
• Artífice da construção

• Bombeiro hidráulico

• Fabricação de paralelepípedo

• Ferrocimento

• Mestre-de-obra

• Pré-moldados

• Solo – cal

• Topógrafo

Na área de Eletroeletrônica
• Aterramento de equipamentos

• Comandos elétricos

• Eletricista predial

• Eletrônica básica

• Manutenção de eletrodomésticos

• Reparação de rádio e TV

Na área de Tecnologia de Alimentos
• Apicultura

• Beneficiamento da castanha do caju

• Condimentos e hortaliças

• Controle de qualidade de alimentos

• Fabricação de rapadura

• Farmácia viva

• Panificação

• Processamento de frutas

• Processamento do pescado

• Processamento de laticínios

Na área da Química
• Produção de cosméticos

• Fabricação de velas

• Produtos de limpeza

   Na área da Mecânica
• Mecânica de automóvel

• Soldagem

• Mecânica de automóvel

• Manutenção de equipamentos odontológicos

Na área da Gestão Empresarial
• Administração financeira

• Cooperativismo

• Gestão empresarial

• Orçamento
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4.  PROJETO:  “Centro Vocacional Tecnológico” –  Instalações

A seguir, apresentamos fotografias e  especificação dos  equipamentos, das  seguintes
unidades:

• Laboratório de Física

• Laboratório de Biologia

• Laboratório de Química

• Laboratório de Análise de Solos e Água

• Laboratório de Eletromecânica

• Laboratório de Informática

• Sala Polivalente

• Móveis e Utensílios

• Biblioteca Multimídia

• Videoconferência
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O passado está cada vez menos presente, o futuro cada
vez menos previsível e o presente quase não existe.

Dee Hock
Nascimento da era caórdica



Centro Vocacional Tecnológico

29

4.1 – LABORA4.1 – LABORA4.1 – LABORA4.1 – LABORA4.1 – LABORATÓRIO DE FÍSICATÓRIO DE FÍSICATÓRIO DE FÍSICATÓRIO DE FÍSICATÓRIO DE FÍSICA
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“se enxerguei mais longe que outros homens
foi porque me ergui sobre ombros de gigantes”,

escreveu Newton ao seu colega, cientista
Robert Hooke, em 1676.
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1

1

1

AMPERÍMETRO DIDÁTICO CC-AC

Função:  Medições de correntes elétricas alternadas e contínuas
Componentes Principais:

Fachada frontal na dimensão 144x144mm;
Visor analógico, com dimensão frontal de 114x95mm;
Bobina de ferro móvel com amortecimento magnético, do tipo autoblindado;
Escala de 0 a 8 A (CC-AC) com graduação de 100Ma;

Tensão de isolação: 2kV, classe 1,5.

APARELHO ROTATIVO

Função: Estudo do Movimento Circular Uniforme, Órbita dos Planetas, Referencial,  e
        Movimento Harmônico simples.

Componentes Principais:
Disco giratório metálico na cor preta fosca – Ø 250mm;
Tripé com barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras, regulável;
Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, alumínio, latão e chumbaloy;
Motor elétrico de 6V – CC / 250 mA acoplado ao eixo do disco;
Fonte de alimentação de 0 a 5 Volts – 250mA, tensão regulável por potenciômetro
para controle da frequência de rotação do disco;
Saída auxiliar de 5V – CC / 250 mA;
Alimentação: 110/220V – AC / 60Hz

Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

BALANÇO MAGNÉTICO

Função: Estudo da ação da força eletromagnética que atua em condutores retilíneos,
         num campo magnético, quando percorridos por uma corrente elétrica.

Componentes Principais:
Base em acrílico nas dimensões 110x250mm;
Imã em “U” de alnico bruto nas dimensões 50x35mm;
Duas hastes de aço, comprimento 227mm – diâmetro 9mm, com espaçador;
Trilho horizontal condutor, comprimento 250mm, diâmetro 6mm;
Duas hastes móveis condutoras, diâmetro 6mm com afastamento de 80mm;
Ponteiro articulável para a orientação do sentido da corrente;
Dois bornes para fixação das conexões: um preto e um vermelho;
Motor elementar formado por uma bobina circular de 3 espiras, diâmetro 10mm;
Tensão máxima: 3V – CC / 5A.
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CHAVE INVERSORA      1
Função:  Inverter o sentido da corrente elétrica em um circuito elétrico.
Características Principais:
• Quatro bornes polarizados (dois para entrada e dois para saída);
• Alavanca central de três posições, desligando no centro;
• Tensão máxima: 240V – AC / 10 A .

CHAVE LIGA-DESLIGA       1
Função:  Interrupção da corrente elétrica em um circuito elétrico.
Características Principais:
• Chassi blindado em alumínio nas dimensões 110x75x47mm;
• Dois bornes (um para entrada e um para saída);
• Tensão máxima: 240V – AC / 10 A .

COLCHÃO DE AR LINEAR                               1
Função:  Destinado ao estudo dos principais fundamentos da Mecânica e suas leis.
Características Principais:
• Barramento de alumínio, comprimento 1330mm, com escalas milimetradas,
• Seis massas cilíndricas de latão de 10g – Ø 33mm,
• Duas massas cilíndricas de latão de 50g – Ø 21mm,
• Dois suportes com mola circular – Ø 45mm, para acoplamento dos carrinhos;
• Dois suportes com ímã cilíndrico de alnico, comprimento 30mm – Ø 5mm,
• Dois suportes com ferrite – Ø 10mm, para acoplamento dos carrinhos;
• Dois suportes com velcron – 15x30mm, para acoplamento dos carrinhos;
• Uma esfera de aço – Ø 15mm;
• Dois dinamômetros tubulares, escala de 0 a 2N com graduação de 0,02N
• Duas bobinas RHR 12V – CC para disparo e retenção dos carrinhos;
• Fonte de alimentação estabilizada;
• Cronômetro digital de 1 a 4 intervalos de tempo sucessivos;
• Duas hastes metálicas cromadas paralelas para suporte e guia dos sensores ópticos,
• Cinco sensores ópticos deslizantes com conexões para o cronômetro digital;
• Chave inversora CC, normalmente aberta, com três posições, 10A, 4 bornes e chassi
   blindado em alumínio nas dimensões 110x75x47mm;
• Dois carrinhos de alumínio de 50x150mm com suporte para mola e ímã.
• Mangueira, comprimento 2000mm – Ø 50mm, com conexões  roscáveis nas
   extremidades para acoplamento no barramento principal e na unidade geradora
   de fluxo de ar;
• Transferidor acrílico nas dimensões 75x120mm, escala de 0 a 180º com graduação
   de 1º e fio de prumo com massa pendular de 30g;
• Sapatas niveladoras amortecedoras de altura regulável.
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COLCHÃO DE AR (cont.)
Cronômetro digital de 1 a 4 intervalos de tempos sucessivos:
• Capacidade para medir de 1 a 4 intervalos de tempo subsequentes, automaticamente.
• Resolução de 1ms a 9,999 e de 10ms a 99,99, com seleção de escala automática;
• Painel de comando com chave liga-desliga geral, chaves de zeramento, início e

término de ciclo, LED indicador e chaves liga-desliga individuais para cada sensor.
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.
• Fonte de alimentação estabilizada:
• Duas saídas fixas: 6 e 12 V – CC / 5A;
• Chave para seleção da tensão de saída: 12 ou 6 Volts;
• Corrente de curto-circuito: 3A “foldback”;
• Regulagem de linha para 10% de variação: melhor que 0,1%;
• Regulagem de carga de 0 a 100%: melhor que 0,1%;
• Ruído e ondulação a plena carga: menor que 15mVpp;
Alimentação: 220V – AC / 60Hz.
Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

CONEXÃO DE FIO COM PINO BANANA PARA DERIVAÇÃO 4
Características Principais:

• Cores preta e vermelha;
• Extremidade com pino “banana” de pressão que permita derivação;
• Pegadores dos pinos em borracha maleável;
• Confeccionadas com fio flexível  – seção: 0,75mm2;
• Isolamento até 750V / 5A.

CONJUNTO DEMONSTRATIVO DA PROPAGAÇÃO DO CALOR 1

Função: Destinado ao estudo dos meios de propagação do calor.
Características Principais:

• Fonte infravermelha de 250W, com soquete de três graus de liberdade;
• Chave liga-desliga;
• Suporte em alumínio para cinco esferas, com mufa de sustentação horizontal.
• Biombo protetor e canalizador com mufa de sustentação horizontal;
• Pivot com ventoinha de alumínio com 12 hélices – Ø 75mm;
• Suporte e máscara para termômetro;
• Termômetro de bulbo, escala de -10 a 110º C, com graduação de 1º;
• Cinco esferas de aço – Ø 5mm;
• Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, alumínio, latão e chumbaloy.
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz
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CONJUNTO PARA LANÇAMENTO HORIZONTAL 1

Função: Estudo da conservação da energia mecânica e quantidade de movimento,
            choques elásticos entre corpos esféricos e movimentos em duas dimensões.
Componentes Principais:

• Rampa para lançamentos horizontais em madeira nobre com quatro graus de
   liberdade, escala de 1 a 10cm e graduação de 1cm serigrafada na lateral e mufa de
   altura regulável;
• Duas esferas de aço – Ø 15mm;
• Uma esfera de vidro – Ø 18mm;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com
   altura regulável e haste de 350mm – Ø 12,7mm de metal cromado;
• Fio de prumo com massa de 30g fixada na extremidade;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

CONJUNTO PARA QUEDA LIVRE 1

Função: Destinado ao estudo dos principais fundamentos da Mecânica e suas leis de
              corpo em queda livre.
Componentes Principais:

• Duas hastes metálicas cromadas paralelas, para suporte e guia dos sensores ópticos,
• Régua metálica, comprimento 1080mm e escala milimetrada de 0 a 1000mm
• Bobina RHR 12V – CC, para retenção e alinhamento da esfera ;
• Fonte de alimentação estabilizada;
• Cronômetro digital de 1 a 4 intervalos de tempo sucessivos;
• Cinco sensores ópticos deslizantes com conexões para o cronômetro digital;
• Chave inversora CC, normalmente aberta, com três posições, 10A, 4 bornes
• Uma conexão paralela polarizada de 1000mm nas cores preta e vermelha;
• Uma esfera de aço – Ø 15mm;
• Fio de prumo, comprimento 1500mm, com massa pendular de 30g;
Cronômetro digital de 1 a 4 intervalos de tempos sucessivos:
• Capacidade para medir de 1 a 4 intervalos de tempo subseqüentes, automaticamente,
• Resolução de 1ms a 9,999 e de 10ms a 99,99, com seleção de escala automática;
• Painel de comando com chave liga-desliga geral, chaves de zeramento, início e
  término de ciclo, LED indicador e chaves liga-desliga individuais para cada sensor.

   Fonte de alimentação estabilizada:
• Duas saídas fixas: 6 e 12 V – CC / 5A;
• Chave para seleção da tensão de saída: 12 ou 6 Volts;
• Regulagem de linha para 10% de variação: melhor que 0,1%;
• Regulagem de carga de 0 a 100%: melhor que 0,1%;
• Ruído e ondulação a plena carga: menor que 15mVpp;
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.
Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
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CRONÔMETRO DIGITAL 1

Função: Utilizado na medição de intervalos de tempo em diversas experiências no
        Laboratório.

Características Principais:
• Chassi confeccionado em aço 1020 e alumínio nas dimensões 200x120x197mm;
• Resolução constante de 0,01 segundos,
• Indicação de 0 a 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimos;
• Unidade de controle e contador com base de tempo controlada à cristal de quartzo.
• Mostrador digital 20x90mm, composto por 6 dígitos tipo LED de 7 seguimentos,
  apresentando  leitura diretamente em minutos, segundos e centésimos de segundos;
• Chave liga-desliga;
• Lâmpada piloto (LED);
• Botão de parada e zeramento;
• Manual de instruções.
Características do Sistema Elétrico:
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.

CUBA DE ONDAS 1

Função: Destinada ao estudo da reflexão, interferência e difração em ondas
    mecânicas superficiais, das frentes de ondas retas ou circulares,
    num meio líquido.

Características Principais:
• Chassi metálico, nas dimensões 400x300x350mm, com batentes de alinhamento,
  parafusos de ajuste fino do tanque, chapa de aço refletora interna a 45o.

• Tanque acrílico sem emendas, nas dimensões 435x310x40mm;
• Haste de fiscalização retrátil, com três graus de liberdade;
• Vibrador acoplado a uma fonte de alimentação de 0 a 5V – CC, com controle de
  freqüência

• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras
  com altura regulável e haste de 350mm  Ø 12.7mm, para fixação da fonte de
  alimentação do vibrador;

• Três excitadores:  simples, duplo e plano de comprimento 150mm;
• Estroboscópio eletrônico;
• Freqüencímetro de impulsos ópticos;
• Spot com três graus de liberdade, haste retrátil e lâmpada dicróica 50W – 12Volts.
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
• Estroboscópio eletrônico:
• Chassi confeccionado em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 200x120x197mm;
• Lâmpada piloto (LED);
• Comando eletrônico, com ajuste fino e grosso por potenciômetro
• Freqüência de pulsos: 2,5 a 20Hz;
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.
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Frequencímetro de impulsos  ópticos:
• Chave de teste do display;
• Impulsos ópticos de 0 a 999 Hz;
• Método de leitura direta;
• Base de tempo: Cristal, 50PPM;
• Indicador de sobreleitura;
• Display de 3 dígitos;
• Sensor óptico;
• Tempo de contagens selecionáveis: 1 ou 10s;
• Resolução: 1Hz ou 0,1Hz;
• Alimentação: 220 – AC / 60Hz.

DILATÔMETRO LINEAR DE PRECISÃO     1

Função: Destinado ao estudo da dilatação linear de um material e a determinação
  do seu coeficiente de dilatação linear.

Características Principais:
• Base de sustentação metálica horizontal, nas dimensões 690x100x20mm.
• Escala milimetrada de 0 a 500mm, com graduação de 1mm
• Uma haste cilíndrica (oca) de alumínio, comp. 553mm Ø 6mm c/derivação lateral;
• Uma haste cilíndrica  (oca) de latão, comprimento 553mm Ø 6mm e derivação lateral;
• Uma haste cilíndrica (oca) de ferro fundido, comp. 553mm – Ø 6mm e derivação lateral;
• Fixador e alinhador das hastes com manípulo – comprimento 60mm – Ø 100mm;
• Haste de aço cromado – comprimento 350mm – Ø 12,7mm com pinça e mufa para
   sustentação do balão volumétrico;
• Balão volumétrico de 300ml em vidro boro-silicato;
• Dois termômetros de bulbo, escala de –10 a 110º C, com graduação de 1º;
• Micrômetro de leitura direta – precisão 0,01mm, – com visor circular Ø 54mm,
   escala de  leitura principal de 0 a 1mm com graduação de 0,01mm 500mm de
   mangueira   látex no 205 – 8mm;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

DINAMÔMETRO TUBULAR DE 2N      3

Função: Utilizado na medição de forças de tração em qualquer direção.
Características Principais:
• Chassi tubular deslizante em alumínio, comprimento 147mm – Ø 16mm;
• Escala de 0 a 2N e com graduação de 0,02N;
• Manual de instruções.
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    DISPOSITIVO GERADOR DE ONDAS ESTACIONÁRIAS       1
Função: Destinado ao estudo de ondas mecânicas, geradas por ação eletromagnética

     sobre um fio condutor.
Características Principais:
• Um dinamômetro tubular, escala de 0 a 10N, com graduação de 0,1N  comprimento
   147mm – Ø 16mm;
• Régua metálica, 102x45x65mm e escala milimetrada de 0 a 1000mm,
• Suporte com haste de 700mm para dinamômetro;
• Roldana metálica com mufa e borne, para contato elétrico – Ø 20mm;
• Imã em “U”  de alnico bruto, nas dimensões – 50x35mm;
• Cabinho oscilador, comprimento 1700mm;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com
    altura regulável e perfil limitador de corrente com entrada de 12 ou 20V – AC
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
• Alimentação: 12 ou 20 V – AC / 60Hz.

DISPOSITIVO PARA LEI DE HOOKE 1

Função: Destinado ao estudo e determinação da constante elástica de uma mola,
   associação de molas em série e em paralelo, etc.

Características Principais:
• Três molas helicoidais de constante elástica de 20gf/cm, nas cores amarela,
    vermelha e preta, comprimento 100mm – Ø 8mm, confeccionadas com fio de aço.
• Três massas cilíndricas de latão de 50g – Ø 33mm,
• Um gancho (tara) para acoplamento de até 3 massas cilíndricas;
• Painel, na dimensão 30x60mm, com 3 ganchos paralelos, para acoplamento das
   molas e manípulo para fixação no perfil universal;
• Painel, na dimensão 30x60mm com 3 ganchos paralelos, para acoplamento das
   molas e furo central para fixação da tara;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras,
   altura regulável e perfil universal de 40x500mm, escala de 0 a 350mm,  graduação
   de 1mm;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC / AC       1

Características Principais:

• Chave de seleção de tensão: 0 a 14Volts e 14 a 25 Volts;
• Ajuste fino de tensão por potenciômetro - VCC;
• Ajuste Grosso de tensão por potenciômetro -VCC;
• Ajuste de tensão: 0 a 220VAC;
• Manual de instruções.



Centro Vocacional Tecnológico

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL QTE.

Laboratório de Física

38

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V – AC /  5A       1
Função: Alimentação do Banco Óptico.

Características Principais:
• Confeccionada em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 200x120x197mm;
• Chave liga-desliga;
• Manual de instruções.
Entrada: 220V – AC / 60Hz;
Saída: 12V – AC / 5  A

EMPUXÔMETRO     1
Função: Destinado ao estudo do Princípio de Arquimedes.

Características Principais:
• Um dinamômetro tubular, escala de 0 a 2N, com graduação de 0,02N e chassi
  em alumínio,

• Comprimento 147mm – Ø 16mm;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com
    altura regulável e perfil universal de 40x500mm com escala de 0 a 350mm com
    graduação 1mm;
• Duas hastes, comprim. 150mm – Ø 4,75mm, com manípulo para fixação no perfil
  universal;

• Dois corpos de prova cilíndricos de aço 1020, comprimento 40mm – Ø 18mm,
• Um corpo de prova cilíndrico de nylon, comprimento 40mm – Ø 18mm, com alça;
• Um cilindro de Arquimedes de nylon, comprimento 67mm – Ø

 interno
 25mm;

• Um becker de 600ml em vidro boro-silicato;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

EQUIPAMENTO GASEOLÓGICO     1
Função: Destinado ao estudo do comportamento estático dos gases nas relações

         existentes entre a pressão, a temperatura e o volume.
Características Principais:

• Tripé universal composto de barramento triangular, sapatas niveladoras
 amortecedoras com altura regulável e pés com 145mm de avanço do ponto central
 à base;

• Régua milimetrada auxiliar corrediça, escala de 0 a 650mm com graduação de
 1mm;

• Bureta em vidro boro-silicato, comprimento 413mm, escala de 0 a 10 cm3

  com graduação de 0,2cm3;
• Tubo em vidro boro-silicato, comprimento 400mm – Ø 9mm
• 500mm de mangueira látex no 205 – 8mm;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC/ ESTABILIZADA
Características Principais:

• Confeccionada em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 230x145x200mm;
• Lâmpada piloto (LED);
• Chave liga-desliga;
• Chave de seleção de tensão: 0 a 14Volts e 14 a 25 Volts;
• Ajuste fino de tensão por potenciômetro;
• Ajuste grosso de tensão por potenciômetro;
• Manual de instruções.

Características do Sistema Elétrico:
• Saída regulável de 0 a 25V – CC / 5A por potenciômetro, com ajuste fino e grosso;
• Saída auxiliar fixa de 20V – AC / 8A;
• Regulagem das linhas para 10% de variação: melhor que 0,05%;
• Regulagem de carga de 0 a 100%: melhor que 0,1%;
• Ondulação e ruído a plena carga: menor que 15mVpp;
• Proteção eletrônica contra curto-circuito;
• Voltímetro analógico de 0 a 30V de bobina móvel, com tensão de isolação  2kV,

classe 1,5;
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.

Características principais CC:
• Saída regulável de 0 a 25V – CC – 5A por potenciômetro, com ajuste fino e grosso;
• Regulagem das linhas para 10% de variação: melhor que 0,05%;
• Regulagem de carga de 0 a 100%: melhor que 0,1%;
• Ondulação e ruído a plena carga: menor que 15mVpp;
• Proteção eletrônica contra curto-circuito;
• Voltímetro analógico frontal de 0 a 30V de bobina móvel, com tensão de isolação
    suportável de frequência industrial aproximada 2kV: 2kV, classe 1,5.
• Saída regulável de 0 a 220V – AC / 6A;
• Escala tensão indicada no painel.
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.

GALVANÔMETRO
Função: Medições de correntes elétricas contínuas.
Características Principais:

• Chassi formato trapezoidal em alumínio e aço 1020;
• Fachada frontal na dimensão 144x144mm;

Características do Sistema Elétrico:
• Visor analógico, com dimensão frontal de 114x95mm;
• Bobina de ferro móvel com amortecimento magnético do tipo autoblindado;
• Escala de -100– 0–100 mA – CC com graduação de 5mA;
• Tensão de isolação suportável de frequência industrial de 2kV, classe 1,5.

1

1
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3

GERADOR ELETROSTÁTICO DE CORREIA TIPO VAN DER GRAFF
Função:  Destinado ao estudo da eletrostática.
Características Principais:

• Chassi em aço 1020 e acrílico, nas dimensões 270x310x670mm;
• Zona de potencial negativo articulável;
• Cuba acrílica circular para projeção – Ø 120mm;
• Dois fixadores para eletrodos em alumínio;
• Nove tipos de eletrodos em diferentes formatos;
• Correia circular de borracha, com largura de 54mm – Ø 480mm;
• Cabeça esférica removível de alumínio – Ø 250mm;
• Esfera auxiliar em metal cromado com cabo isolante – Ø 95mm;
• Conexões para aterramento com pinos “banana” de pressão que permitam derivação;
• Pintura epóxi nas cores preta fosca e cinza;
• Confeccionado em aço 1020, alumínio, latão, acrílico e nylon;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e aluno.

Características do Sistema Elétrico:
• Capacidade de geração de até 240kV;
• Controle eletrônico linear do giro do motor por potenciômetro;
• Motor de 1/8HP;
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.

MESA DE FORÇA COMPLETA
Função: Destinada ao estudo da composição e decomposição de forças.
Características Principais:

• Dois discos metálicos interespaçados: um com diâmetro de 300mm, cor branca, esca-
la angular de 0 a 360º,  graduação de 1º, e outro com diâmetro de 300mm cromado;

• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com altu-
ra regulável e haste de 200mm – Ø 12,7mm;

• Nove massas cilíndricas de latão de 50g – Ø 33mm;
• Três ganchos (taras) para acoplamento de até 3 massas cilíndricas;
• Sistema de fixação das roldanas transladável sobre a escala angular;
• Roldanas entre pontas com três graus de liberdade;
• Um dinamômetro tubular, escala de 0 a 2N, com graduação de 0,02N e chassi em

alumínio – comprimento 147mm – Ø 16mm;
• Alinhador para dinamômetro;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com altu-

ra regulável e perfil universal de 40x500mm, com escala de 0 a 350mm, graduação de
1mm;

• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
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GRAMPO “C”
Função: Utilizado para fixar hastes nas direções horizontal e vertical.
Características Principais:

• Luvas a 90º – Ø 13mm;
• Diâmetro máximo da haste (Ø

MAX.
) = 12.7mm;

• Manípulos de fixação das hastes;
• Sistema de fixação principal por fuso milimétrico vertical com manípulo;
• Abertura regulável de 0 a 65mm.

LIMALHA DE FERRO
Função: Utilizada em experiências de eletromagnetismo.
Características Principais:

• Obtido da moagem de ferro  fundido;
• Grãos de diâmetro máximo (Ø

MAX.
) de 1mm;

• Acondicionada em frasco plástico tipo “saleiro”;

MOLA HELICOIDAL
Função: Destinada ao estudo das deformações elásticas em molas.
Características Principais:

• Constante elástica K = 20gf/cm;
• Comprimento 100mm;
• Diâmetro – Ø 8mm;
• Confeccionada com fio de aço;

PAINEL ACRÍLICO PARA  ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
Função: Destinado ao estudo dos resistores e suas associações em série, paralelo e

mista, resistores variáveis (potenciômetros) e diodos.

Características Principais:
• Base acrílica, nas dimensões 290x180mm, com junções elétricas visíveis entre bornes;
• Seis resistores de 100W – 1/8W (dois em paralelo e quatro isolados);
• Um diodo IN4148;
• Um potenciômetro de 100W de fio;
• Lâmpada baioneta de 12V – 25W, tipo automotiva, com soquete e conectores;
• Três conexões duplas para derivações de 200mm;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

1

1

1

1
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PAINEL HIDROSTÁTICO

Função: Destinado ao estudo de assuntos pertinentes à hidrostática.
Características Principais:

• Painel metálico, nas dimensões 250x370, com quatro manômetros em vidro boro-
silicato de tubo aberto – Ø

interno
=4mm;

• Conexões em material não ferroso;
• Escalas de medições de 0 a 80mm e graduação de 1 milímetro.
• Mufa e guia para deslocamento vertical;
• Escala para penetração em massa líquida de 0 a 100mm e graduação de 1 milímetro

visor em vidro boro-silicato com suporte e mufa;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com

altura regulável e haste de 560mm – Ø 12.7mm para fixação do painel metálico;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras, altura
     regulável e perfil universal de 40x500mm, escala de 0 a 350mm ,graduação de 1mm;
• Duas seringas de 10 e 20ml com prolongamento flexível;
• Uma seringa de 20ml com perfurações laterais;
• Conexões flexíveis, comprimento 25mm – Ø 2mm;
• Becker de 250ml em vidro boro-silicato;
• Feito em aço 1020, ferro fundido, alumínio, latão, vidro boro-silicato e chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

PÊNDULO

Função: Destinado ao estudo do movimento harmônico simples – MHS, período e
           frequência e oscilação de uma massa pendular.

Características Principais:
• Régua metálica com escala milimetrada de 400 a 1000mm, com graduação de 1mm
• Tripé universal composto  barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras,
   com altura regulável e pés com 145mm de avanço do ponto central à base;

• Fio de prumo de comprimento variável até 1100mm;
• Massa pendular de 30g;
• Massa pendular de 50g;
• Ponteira de náilon para fixação das massas pendulares;
• Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, latão, nylon e chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
• Sistema de elevação contínua da massa pendular com carretel.
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PLANO INCLINADO
Função: Destinado ao estudo de forças colineares, coplanares, concorrentes, movimento

     retilíneo uniformemente variado, força de atrito, dinâmica da partícula, conservação
          de energia e equilíbrio de um móvel sobre uma rampa.

Características Principais:
• Base em ferro fundido,  110x770mm,  sapatas niveladoras amortecedoras  Mufa deslizante

sobre a haste vertical,
• Trilho duplo especial, composto por duas hastes metálicas cromadas de 560mm –

Ø 12.7mm espaçadas de 42mm;
• Escala milimetrada na lateral do trilho de 0 a 500mm, com graduação de 1mm;
• Sistema de elevação contínuo por roldanas e manípulo;
• Duas roldanas deslizantes sobre haste fixa;
• Escala angular indicadora, ângulo de inclinação da rampa de 0 a 45º,  graduação de 1º;
• Plano auxiliar com engate rápido sobre trilho duplo nas dimensões 60x430mm;
• Cubo de madeira para estudo do coeficiente de atrito;
• Três massas cilíndricas de latão de 50g – Ø 33mm com suporte para fixação;
• Disco com eixo central – Ø 35mm;
• Um dinamômetro tubular, escala de 0 a 2N com graduação de 0,02N
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

TRANSFORMADOR DESMONTÁVEL
Função: Destinado ao estudo do campo magnético, indução magnética, solenoides,

         bobinas, transformadores, etc.
Características Principais:

• Três espiras metálicas nos formatos quadrado, circular e com dois fios paralelos, para
acoplamento da bobina de 5 espiras;

• Solenoide de 12 espiras – Ø 55mm com base em acrílico nas dimensões 105x200mm;
• Bobina de 5 espiras com manípulo para fixação das espiras metálicas,  20x75x95mm;
• Bobina de 300 e 600 espiras, com dois bornes para fixação de conexões, 20x75x95mm;
• Barra laminada em forma de “U” de 120x120mm com seção de 30x30mm;
• Barra laminada em forma de “I” de 90mm com seção de 30x30mm;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com altura

regulável
• Mesa acrílica para espiras metálicas, nas dimensões 165x165mm, com abertura central,

sobre tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com
altura regulável e haste de 350mm – Ø 12.7mm;

• Dois balanços em  forma de “U” 35x80mm confeccionados em alumínio;
• Lâmpada de 3V com soquete (foquito) e conexões com garra “jacaré”;
• Quatro conexões com pino “banana” de pressão
Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
Alimentação: 110 / 220V – AC / 60Hz.

1
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TRIPÉ UNIVERSAL COM HASTE DE 70cm E SAPATAS NIVELADAS
Características Principais:

• Base em ferro fundido com 8cm de altura;
• Pés com 145mm de avanço do ponto central à base;
• Haste cromada, comprimento 700mm - Ø12.7mm;
• Sapatas niveladoras amortecedoras com altura regulável;

UNIDADE ACÚSTICA

Função: Destinado ao estudo da Acústica.
Características Principais:

• Oscilador de Áudio;
• Freqüencímetro digital;
• Dois alto-falantes de 5¼” – 4W – 125Watts / PMPO com mufa e tripé, composto de

barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com altura regulável;
• Chave de desvio para alto-falantes com 3 posições (desligando no centro)
• Um tubo de Kundt com tubo sonoro longo em vidro boro-silicato, comprimento 880mm

– Ø 30mm e bocais de náilon;
• Tubo sonoro curto em vidro boro-silicato, comprimento 320mm – Ø 30mm
• Um tampão móvel de náilon – Ø 29mm;
• Uma escala milimetrada auxiliar de 0 a 880mm, com graduação de 1mm;
• Uma haste horizontal com mufas para alinhamento;
• Dois coletores de pó com mufa reguladora de altura;
• Uma haste com pá – 350mm;
• Uma haste com pistão – Ø 29,5mm e cilindro e apoio, comprimento 885mm;
• 10g de pó de cortiça;
• 100g de areia fina;
• Estrutura única para o conjunto central, com suporte básico para sustentação e

alinhamento, forma de “U”,  barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras
• Um disco vibrante – Ø 350mm com haste de 200mm – Ø 12.7mm, mufa e tripé

composto barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras, altura regulável;
• Um estetoscópio com extensão metálica de 450mm para uso em tubos sonoros;
• Um trombone para interferências sonoras, com altura de 450mm, conexão para

estetoscópio, tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras
amortecedoras com altura regulável;

• Termômetro de bulbo, escala de -10 a 110º C com graduação de 1º;
• Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, alumínio, latão, vidro boro-silicato, nylon e

chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

1
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UNIDADE ACÚSTICA (cont.)
Oscilador de áudio:

• Confeccionado em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 230x145x200;
• Lâmpada piloto (LED);
• Oscilador fixo com três frequências: @ 240Hz, @ 480Hz e 960Hz,
• Oscilador com três faixas de frequência, variável por  potenciômetro, controle de
  volume independente para cada faixa e frequência máxima de 1500Hz;

• Saída amplificada de 1Wrms;
• Fonte de alimentação única para os dois osciladores-amplificadores;
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.

Frequencímetro Digital:
• Confeccionado em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 200x120x197;
• Chave liga-desliga;
• Lâmpada piloto (LED);
• Faixa de frequência de 5Hz a 1MHz;
• Método de leitura direta aliado a base de tempo a cristal;
• Indicador de sobreleitura;
• Display de 6 dígitos;
• Chave de teste do display;
• Indicador de tempo de leitura – GATE;
• Seletor de escala com indicador tipo LED;
• Alimentação: 220V – AC / 60Hz.

UNIDADE GERADOR DE FLUXO DE AR

     Características Principais:
• Confeccionada em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 265x184x233mm;
• Lâmpada piloto;
• Chave liga-desliga;
• Painel frontal com válvula de escape, para regulagem do fluxo de ar;
• Entrada de ar com filtro;
• Conexão da saída de ar em náilon para acoplamento da mangueira do colchão de ar;
• Alimentação: 220 V – AC / 60Hz.

1
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VASOS COMUNICANTES
Função: Destinados ao estudo da hidrostática pertinente ao princípio dos vasos

    comunicantes.
Características Principais:

• Painel metálico com regulagem vertical e possibilidade de giro, nas dimensões
220x190mm, com mufa para fixação no perfil universal;

• Três tubos, confeccionados em vidro boro-silicato, interligados na extremidade inferi-
or, em diferentes comprimentos, diâmetros e inclinação:

1. Comprimento 128mm – Ø
interno

=10mm – Inc.: 90º;
2. Comprimento 128mm – Ø

interno
=8mm – Inc.: 90º;

3. Comprimento 150mm – Ø
interno

=13mm – Inc.: 80º.
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com

altura regulável, perfil universal de 40x500mm, escala de 0 a 350mm graduação
1mm;

• Nível de referência metálico.
• Confeccionada em aço 1020, ferro fundido, alumínio, vidro boro-silicato e chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

VOLTÍMETRO DIDÁTICO CC/AC
Função: Medições de tensões elétricas alternadas e contínuas.
Características Principais:

• Chassi formato trapezoidal em alumínio e aço 1020;
• Fachada frontal na dimensão 144x144mm;
• Visor analógico, com dimensão frontal de 114x95mm;
• Bobina de ferro móvel com amortecimento magnético, do tipo autoblindado;
• Escala de 0 a 30 V (CC-AC) com graduação de 2V;
• Tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2kV, classe 1,5.

1

1
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BANCO ÓPTICO
Função: Estudo da ótica física e geométrica com luz  branca.
Componentes Principais

• Barramento triangular, comprimento 1300mm, escala milimetrada de 0 a 1000mm
• Fonte luminosa, de feixe direcional com ajuste focal, objetiva frontal de 50mm,
• Três cavaleiros com fixadores e possibilidade de ajuste vertical para alinhamento;
• Um suporte para diafragma sobre cavaleiro com ímã;
• Dois diafragmas, com uma ranhura e/ou com três ranhuras,  dimensões – 60x40mm;
• Dois suportes para lentes sobre cavaleiro com ímã.
• Uma lente de cristal de 40,5mm de diâmetro e oito dioptrias;
• Uma lente de cristal de 50,0mm de diâmetro e quatro dioptrias;
• Duas esferas de isopor de diâmetros de 50 e 100mm, com suporte para cavaleiro;
• Dois espelhos planos de 70x110mm, com suportes;
• Jogo de perfis dióptrios acrílicos com espessura de 12mm: côncavo, bicôncavo,
  convexo, biconvexo, prisma de 60º, prisma de 90º, retângulo, trapézio e meio círculo;

• Jogo de perfis em espelho:  plano, côncavo e convexo;
• Painel metálico retangular vertical nas dimensões 380x225mm com mufa para fixação

em tripé, disco óptico giratório – Ø 250mm, escala de 0 a 390o com graduação de 10º
e pinça  para fixação dos dióptrios;

• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com
    altura regulável e haste de comprimento 350mm – Ø 12,7mm em metal cromado;
• Duas conexões de fios com pinos “banana” simples, comprimento 500mm,
  na cor preta;

• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

CALORÍMETRO COM RESISTÊNCIA
Função: Estudo do calor específico e capacidade térmica dos materiais
Componentes Principais:

• Recipiente plástico, cilíndrico, altura de 160mm – Ø 75mm, confeccionado com
 material isolante térmico e equivalente em água de 20g;

• Termômetro de bulbo, escala de -10 a 110º C, com graduação de 1º;
• Tampa de nylon com bornes para fixação das conexões, um preto e um vermelho,
   condutores de afastamento de cobre, revestidos c/ fibra de vidro, para fixação do

resistor e furo de 5mm no centro para inserção do termômetro;
• Resistor de fio DSD de 10W;
• Agitador manual.
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
  Tensão máxima: 17V – CC / AC

1

1
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  CONJUNTO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS 1

Função: Destinado ao estudo da Mecânica dos fluidos.
Características Principais:
• Um dinamômetro tubular, escala de 0 a 2N, com graduação de 0,02N e chassi em

alumínio, comprimento 147mm – ∅ =16mm;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com

altura regulável e perfil universal de 40x500mm com escala de 0 a 350mm
graduação de 1mm;

• Duas hastes, comprimento 150mm, ∅ = 4,75mm, manípulo para fixação no perfil
 universal;

• Dois corpos de prova cilíndricos de aço 1020, comprimento 40mm, ∅=18mm, C/ alça;
• Um corpo de prova cilíndrico de nylon, comprimento 40mm , ∅ =18mm, com alça;
• Um cilindro de Arquimedes de nylon, comprimento 67mm – ∅ interno=25mm;
• Um becker de 600ml em vidro boro-silicato;
• Pintura epóxi nas cores vermelha e preta fosca;
• Lupa;
• Vasos comunicantes;
• Nível de referência;
• Tubo em U;
• Equipamento Gaseológico;
• Painel hidrostático;
• Termômetros;
• Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, alumínio, latão e chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V – AC / 5A 1
Características Principais:
• Confeccionada em aço 1020 e alumínio, nas dimensões 200x120x197mm;
• Lâmpada piloto (LED)
• Chave liga-desliga;
• Pintura epóxi nas cores branca e cinza;
• Manual de instruções.
• Entrada: 220V – AC / 60Hz;
• Saída: 12V – AC / 5A

PAINEL P/ ASSOCIAÇÃO ELETROELETRÔNICA PROJETÁVEL 1

Função: Estudo de associação de resistores, lâmpadas, capacitores, diodos em
circuitos de ca e cc.
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             CONJUNTO DE ELETROMAGNETISMO 1
Função: Estudo do campo magnético, indução magnética, eletromagnetismo, bobinas,
               transformadores, lei de Faraday, Lenz e Ámpère
Características Principais:
• Transformador desmontável;
• Espiras paralelas Retangulares;
• Espiras Paralelas Circulares;
• Mesa para Bobina;
• Armaduras laminadas;
• Bússula;
• Bobinas;
• Lâmpadas com suporte;
• Ferrite com super imã;
• Limalha de ferro;
• Plugs;
• Acessórios;
Manual de práticas.

CONJUNTO PARA ESTUDO DA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 1
Função: Destinado ao estudo da conservação da Energia Mecânica e Quantidade de
              Movimento, choques elásticos entre corpos esféricos e movimentos em duas
              dimensões, com software de experiências.

Características Principais:
• Rampa para lançamentos horizontais em madeira nobre com quatro graus de liberdade,

escala de 1 a 10cm e graduação de 1cm serigrafada na lateral e mufa de altura regulável;
• Duas esferas de aço – ∅=15mm;
• Uma esfera de vidro – ∅=18mm;
• Um suporte regulável de apoio da esfera alvo;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras com altura

regulável e haste de 350mm – ∅=12,7mm de metal cromado;
• Fio de prumo com massa de 30g fixada na extremidade;
• Pintura epóxi na cor preta fosca e verniz;
• Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, madeira nobre, latão e chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno

CONJUNTO DE MECÂNICA PARA ESTUDOS DA FORÇA 1
Função: Destinado ao estudo das roldanas, momento de inércia,conservação de energia,

         quantidade de movimento, Lei de Hooke, trabalho e energia, lei do isocronismo das
              pequenas oscilações, massas pendulares, determinação da constante elástica de
              uma mola, associação de molas em série e em paralelo, assistido por computador
              e com software de experiências.
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CONJUNTO DE MECÂNICA PARA ESTUDOS DA FORÇA (cont.)

Características Principais:

• Três molas helicoidais de constante elástica de 20gf/cm, nas cores amarela, vermelha e
preta, comprimento 100mm – ∅ =8mm, confeccionadas com fio de aço.

• Três massas cilíndricas de latão de 50g – ∅=33mm,
• Um gancho (tara) para acoplamento de até 3 massas cilíndricas;
• Painel, na dimensão 30x60mm, com 3 ganchos paralelos, para acoplamento das molas e
• manípulo para fixação no perfil universal;
• Painel, na dimensão 30x60mm com 3 ganchos paralelos, para acoplamento das molas e

furo central para fixação da tara;
• Tripé composto de barramento triangular, sapatas niveladoras amortecedoras, com altura

regulável e perfil universal de 40x500mm com escala de 0 a 350mm com graduação de
    1mm;
• Pintura epóxi nas cores vermelha e preta fosca;
• Confeccionado em aço 1020, ferro fundido, alumínio, latão e chumbaloy;
• Manual de instruções e propostas de experiências para o professor e o aluno.
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O Século XXI vai se caracterizar por
mudanças profundas na área tecnológica
 onde a única certeza vai ser a incerteza



Centro Vocacional Tecnológico

53

CONJUNTO  DE LÂMINAS PARA MICROSCÓPIO

Jogo completo para citologia  básica,  histologia humana e animal, botânica e zoologia

♦ Histologia Humana: 50 Lâminas
Epitélio pavimentoso, tecido conjuntivo, epitélio colunar de vesícula biliar, epitélio  ciliado

de traqueia, músculo liso, músculo estriado  esquelético e cardíaco, cartilagem hialina, cartila-
gem elástica de epiglote, osso compacto, tecido fibroso, medula óssea, couro cabeludo com
folículo piloso, artéria, veia, sangue, pulmão, laringe de feto, gânglio linfático, glândula tireoide,
glândula  pituitária, baço, língua, esôfago, glândula salivar sublingual, estômago, região pilórica,
pâncreas, intestino delgado e grosso, fígado, rim, glândula adrenal, ureter, bexiga urinária,
ovário, útero, trompa de falópio, placenta humana, cordão  umbilical, glândula mamária,  testí-
culo, epidídimo,  epitélio  olfatório, retina, ouvido  interno de feto,  pele  com receptores de tato,
nervo, medula espinhal, cerebelo, córtex cerebral, osso palatino, tecido adiposo, cartilagem
fibrosa de disco intervertebral, osso esponjoso, ossificação intramembranosa do crânio,
ossificação intracartilaginosa, feto humano, coroa do dente, dentes completos, desenvolvi-
mento do dente, artéria aorta, traqueia de feto,  glândula timo, glândula paratireoide, amígdala,
glândula salivar parótida e submaxilar, estômago, região fúndica e cárdica, intestino delgado
jejuno e duodeno, apêndice, reto humano, vesícula biliar, fígado de feto humano, uretra, vesícula
seminal,  duto deferente, próstata, amostra de esperma, corpo lúteo, vagina, tálamo, medula,
gânglio simpático, nervo periférico e óptico, córnea, pálpebra, pele do dedo, couro cabeludo
folículo piloso, desenvolvimento da unha, cromossomos masculinos e femininos, cromatina
sexual em epitélio escamoso feminino.

♦ Histologia Animal e Humana: 50 Lâminas
Pele  humana da palma da mão, pele de galinha mostrando o desenvolvimento das pe-

nas, pele de rã mostrando glândulas, traqueia humana, esôfago humano, bexiga urinária hu-
mana, intestino delgado de gato ou coelho, pâncreas de porco mostrando ilhotas de Langerhans,
rim humano, glândula supra-renal humana, glândula tireoide de vaca, glândula parótida huma-
na, língua de gato com papilas comeificadas, língua humana, tecido conjuntivo frouxo em
mesentério, tecido conjuntivo denso em tendão de vaca, baço de gato, fígado humano, linfonodo
humano, cartilagem elástica da epiglote humana, osso compacto de vaca, ossificação de uma
falange, coração humano, artéria de gato ou coelho, veia de gato ou  coelho,  pulmão de gato,
sangue humano, sangue de ave (galinha), sangue de sapo ou rã, útero humano, ovário de
coelha, testículo humano, placenta humana, trompa de falópio de porca, cerebelo com células
de Purkinje, cérebro humano, gânglio do sistema nervoso simpático, couro cabeludo com folículo
piloso, glândula mamária humana, dente humano.

♦ Zoologia – Coleção Invertebrados: 25 Lâminas
Amoeba proteus, Euglena viridis, Trypanosoma, Plamodium, Paramecium, Vorticella,

Hydraa – (pólipo), Laomedea – (colônia com pólipos vegetativos e reprodutores), Obélia –
(medusa), Aurélia (éfira), Spongilla, Espículas de diferentes tipos, Planária (aspecto geral
externo e estruturas gerais, Fascíola  hepática (encistamento no fígado), Taenia saginata
(proglotis em diferentes estágios), Moniezia (escólex e proglotides), Ascaris (gônada
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feminina e masculina), Lumbricus (região anterior com gônadas), Trichinella spiralis
(encistamento larval no músculo), Daphnia, Cyclops, Nauplius (larva), Aranha de jardim
(queliceras e pedipalpos), aranha (perna com cerdas), mosca  doméstica (cabeça, perna
com cerdas, probóscide), periplaneta (boca), Apis mellifica (boca, ferrão, olho composto,
abdômen, abdomens da rainha e zangão), Culex pipiens (boca), Branchiostoma
lanceolatum (aspectos gerais, animais distendidos, macho, fêmea, boca e cirros, região
anterior e notocorda).

♦ Botânica – Coleção Fanerógamas:  25 Lâminas
Allium cepa (células epidérmicas, mitose em células da raiz), grãos de amido em tubér-

culo de batata, Quercus  (células de cortiça “casca”), Esclerócitos  em células do fruto da pêra,
meristema da ponta da raiz, Zea mays ( raiz, caule e folha de monocotiledônea), Ranunculus
(raiz de dicotiledônea), Triticum (caule de gramínea) Aristolochia (caule jovem e velho), Curcubita
(caule com feixe de vasos), da folha, Lilium (flor mostrando o diafragma floral, antera com
grãos de pólen, ovário mostrando saco embrionário), Pinus (corte transversal de folha, raiz
mostrando lenho secundário, caule mostrando lenho secundário, cortes transversal, longitudi-
nal e tangencial, cone masculino com esporos, cone feminino com óvulos, óvulo com arquegônio,
semente, grão de pólen alado), Triticum (endosperma, embrião e grãos de amido), Asparagus
(meristema apical de caule), Ricinus (endosperma com grãos de aleurona), Citrus (casca do
fruto glândula de óleo), Allium (cristais de oxalato de cálcio), Euphorbia (caule com vasos
lactíferos), Dendrobium (velame em raiz de orquídea), Smilax (raiz mostrando endoderma),
Lupinus (raiz mostrando nódulos com bactérias fixadoras de nitrogênio), Daucus carota (raiz
mostrando tecido de reserva), Pelargonium (caule jovem mostrando crescimento anual), Bryonia
(caule com placa crivada), Ribes (caule com felogênio), Helianthus (caule de dicotiledônea),
Salvia (caule mostrando esclerênquima), Nymphae (folha com aerênquima), Dionaea (folha
com glândulas digestivas), Pinguicula (folha com pelos glandulares), Nerium (folha com cará-
ter xeromófico), Drosera (folha com pêlos glandulares).

♦ Botânica – Coleção Criptógamas: 25 Lâminas
Anabaena sp. Filamentos com heterocisto, Nostoc sp. Colônia com hormogônia,

Scytonema com pseudoramificação, Stigonema com ramificação verdadeira, Vaucheria sp
com oogônio e anterídio, Diatomáceas, Chlamydomonas (células biflageladas), Pandorina
morum (colônia esférica móvel com células biflageladas), Volvox (célula esférica, colônias
filhas no interior), Chara vulgaris (talo com órgãos  sexuais), Spyrogyra sp. (conjugação),
Zygnema sp (filamento vegetativo), Mucor (micélio e esporângio), Claviceps purpurea (estroma
com peritélio), Morchella (corpo de frutificação com asco),  Coprinus (basídeo com esporos),
Lobaria pulmonaria líquen, bactérias (cocos, bacilos, espirilos), Marchantia (talo com recep-
táculo, com anterídio, com arquegônio), Polytrichum (com anterídio, arquegônio, cápsula com
esporos), Polytrichum protonema, Lycopodium (corte do caule mostrando plectostele, estróbilo
isosporado), Selaginella (corte de caule mostrando sifonostele), Equisetum (estróbilo mos-
trando esporos, esporos com elatério).
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♦ Citologia: 60 Lâminas
Células de cortiça, células da mucosa bucal, células da epiderme de Allium cepa, mitose

em raiz de cebola, mitose em larva de salamandra, meiose em antera de lírio, meiose útero de
Ascaris megalocephala, cromossomos politênicos em larva de Chironomus, cromossomos
humanos em metáfase, folículos de Graaf em ovário de gata, espermiogênese em testículo de
rã, grãos de amido em tubérculo de batata, pseudópodes em Amoeba proteus, Euglena viridis,
Trypanosoma, Paramecium, sangue humano, sangue de galinha, bactérias (cocos, bacilos,
espirilos), diatomáceas.

Ecologia e Meio Ambiente: 60 Lâminas
a) Poluição dos Bosques e suas consequências:

Pinheiros, folhas saudáveis, folhas danificadas, faia, madeira destruída por fungo, bacté-
ria simbiótica, nádulos radiculares, casa com larvas de besouros, ácaro, queda de folhas etc.

b) Poluição da Água:
Poluição das águas por: Bactéria intestinal, compositora Spiillum, Sphaeroyilus,

Mthanobactéria, Sufurosa, cianobactéria, Anabaena, Spyrogira, Diaomáceas, Tubiflex,
Rotíferos etc.

c) Poluição do Ar e Alérgenos:
Grãos de pólen de diferentes tipos de gramíneas, árvores decíduas, coníferas, poeira

doméstica, ácaro, fungos, etc.

TRANSPARÊNCIAS “CORPO HUMANO I”
Transparências ilustrando o esqueleto, estrutura do osso, músculos, articulações, siste-

ma digestivo, estômago, intestino, pâncreas, fígado, circulação sanguínea e linfática, linfos,
atividade do coração, vasos sanguíneos, sistema respiratório e circulação portal.

TRANSPARÊNCIAS “CORPO HUMANO II”
Transparências ilustrando traqueia, esôfago, rim, equilíbrio de H2O no organismo, cére-

bro, glândula pituitária, pele - órgão do sentido, correntes cerebrais, sistema nervoso, baço,
vesícula biliar, glândula supra-renal, hereditariedade genética, osmose, pressão sanguínea,
embolismo.

TRANSPARÊNCIAS DA REPRODUÇÃO

TRANSPARÊNCIAS SOBRE OS CINCO SENTIDOS
Transparências ilustrando os órgãos responsáveis pelos sentidos da audição, olfato,

paladar, tato e visão.
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SISTEMAS  ANATÔMICOS

CRÂNIO SOBRE COLUNA CERVICAL 1

Características
• Modelo em relevo mostrando as estruturas internas da cabeça e pescoço;
• Em placa base;
• Partes numeradas;
• Manual de instruções.

ESQUELETO HUMANO 1
Características Gerais:
• Crânio, braços e pernas removíveis;
• Dentes modelados na dentição humana;
• Capa protetora e suporte deslizante;
• Escala 1:1;
• Altura: 1700mm;
• Manual de instruções.

ESTRUTURA DO OSSO 1
Características Gerais:
• Estrutura apresentando um sistema haversiano completo, com corte transversal da
 ligação lamela especializada;

• Em base de madeira;
• Manual de instruções.

FIGURA MUSCULAR BISSEXUAL 1

Características Gerais:
Modelo mostrando calota craniana, cérebro, globo ocular e nervo ótico, laringe,
musculatura do pescoço e esterno, braço direito e esquerdo musculado com ombro,
músculos do braço, perna e quadril, cobertura do esterno e ventre, pulmão, coração
com junções para vasos maiores, diafragma, estômago metade frontal e dorsal,
fígado e vesícula biliar, sistema intestinal completo com bordas do apêndice, metade
frontal do rim e metade da bexiga.

MODELO DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESERVATIVO 1

Características Gerais:
• Pênis ereto com escroto em posição natural em suporte;
• Sêmen artificial que possa ser injetado na parte traseira do modelo para simular ejaculação;
• Instrução e modelo prático para promover o sexo seguro;
Peso: 2,3 Kg;
Dimensões: 350x150x150mm;
Manual de instruções.
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MODELO DE PÉLVIS FEMININA              1
• Corte mediano em duas partes: uma metade dos órgãos genitais, com bexiga e reto
  removíveis, e a outra com o posicionamento normal dos órgãos na cavidade pélvica

• Partes numeradas:
Vértebra lombar Processo espinhal
Processo transversal Disco invertebral
Medula espinhal, cauda equina Sacro
Cóccix Ligamento do cóccix do ânus
Ampulla recti Cólon Sigmódeo
Músculo esfíncter externo do reto Osso púbico
Disco interpúbico

 Lábio maior, Lábio menor
Bulbo vaginal
Glândula de Bartholin
Uretra Vesícula urinária
Uréter
Clitóris, Vagina, Útero, Cerviz uterino

Duto ovariano
Ovário
Vaso ovarico, lig. Suspensório do ovário
Ligamento do ovário
Ligamento do útero
Peritônio;  Artéria iliacal
Artéria iliacal externa; Veia iliacal comum
Veia iliacal externa
Aorta abdominal

Veia cava inferior
Cristal iliacal
Rim
Cálice renal
Substância medular
Córtex do rim
Músculo maior psoas
Músculo erector da coluna vertebral
Músculo quadrático lombar
Músculo latissimus dorsal
Músculo reto do abdômen.

Escala 1:1;
Manual de instruções

MODELO DE PÉLVIS DA GRAVIDEZ 9o Mês       1
Uretra
Placenta

Cordão Umbilical
Orifício externo da uretra
Vagina
Lábio menor e maior
Clitóris
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Vesícula urinária
Cartilagem de disco da púbis
Reto; Músculo esfíncter anal interior e exterior
Ligamento do cóccix anal
Cóccix
Sacro
Disco invertebral
Medula espinhal
Músculo reto abdominal
Músculos oblíquos interno e externo abdominal
Músculo transverso abdominal
Grande músculo lombar
Músculo quadrático lombar
Músculo latissimus dorsal
Músculo de ereção da coluna vertebral
Rim
Aorta abdominal
Veia cava inferior.

• Feto removível.

MODELO SÉRIE DA GRAVIDEZ 1
Modelos de útero com embriões/fetos em vários estágios de gestação;
Modelos separados em suportes removíveis;
Partes numeradas;
Manual de instruções.

MODELO DE PÉLVIS MASCULINA 1
Corte mediano em duas partes: metade dos órgãos genitais masculinos, com bexiga e reto
removíveis, e a outra com o posicionamento normal dos órgãos na cavidade pélvica masculina;
Partes numeradas:

Vértebra lombar
Processo espinhal
Processo transversal
Disco invertebral
Medula espinhal, cauda equína
Sacro
Cóccix
Ligamento anococcygien
Reto, Cólon Sigmoídeo
Músculo esfincter externo do reto
Osso púbis, Disco interpúbico
Uretra Vesícula urinária
Vértex da vesícula
Fundo vesical
Túnica muscular
Orifício interno da urina
Triângulo interno da vesícula
Vértex da vesícula, Orifício da uretra direita
Glândula da próstata da vesícula
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Utriculus prostacious
Uretra
Vesícula seminal
Duto testicular
Escroto
Testículo
Músculo cremaster do testículo
Epidídimo
Cabeça do epidídimo
Cauda do epidídimo
Plexo vendus
Artéria testicular
Pênis, Glândula do pênis
Corpus cavernoso do pênis

Peritônio
Artéria iliacal interna
Artéria iliacal externa
Veia iliacal comum
Veia iliacal externa
Aorta abdominal, Veia cava inferior
Cristal iliacal; Rim; Cálice renal;
Substância medular; Córtex do rim
Músculo maior psoas
Músculo erector da coluna vertebral
Músculo Quadrático lombar
Músculo latissimus dorsal

Músculo reto do abdômen
Escala 1:1;
Manual de instruções.

MODELO DO OUVIDO          1
Modelo mostrando o ouvido médio, externo e interno, tímpano com martelo e
bigorna, labirinto  com cóclea, nervos auditivos e de equilíbrio;
Partes numeradas:

Ouvido Médio:
Cavidade do tímpano
Músculo tensor do tímpano
Tubo de Eustáquio
Martelo: cabeça, Manubrium mallei, processo anterior do martelo
Bigorna: pequena e grande cruz
Nódulo lentiforme
Stirrup: cabeça, cruz e base do ‘stapes’.
Ouvido Externo:
Canais do ouvido
Conduto auditivo externo
Membrana do tímpano
Membrana do tímpano fibrocartilagenosa
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Ouvido Interno:
Vestíbulo
Janela oval
Fenestra cochleae
Canal semicircular lateral: ampola óssea do canal semi-circular lateral
Canal semicircular anterior: ampola óssea do canal semi-circular anterior
Canal semicircular posterior: ampola óssea posterior
Cóclea
Nervo vestíbulo coclear
Artéria carótida interna
Músculo tensor veli palatini.

MODELO DO NARIZ    1
Modelo mostrando vasos e nervos do nariz, estruturas internas da cavidade nasal,

          seios e abertura da trompa de Eustáquio;
Mediamente dividido, desde a base do crânio até a gengiva;
Partes numeradas;
Escala de 4:1;
Dimensões: 410x255x180mm;

 Manual de instruções.

MODELO DO RIM    1
Modelos separados, mostrando dissecção do rim e suas estruturas; néfrons,
glomérulos e vasos sanguíneos;
Escalas: Rim 3:1
            Néfron 120:1
              Glomérulo 70:1
Dimensões: 290x520x90mm;
Manual de instruções.

ÓRGÃOS EPIGÁSTRICOS 1

Modelo em relevo mostrando os vasos dutos biliares extra-hepáticos e vesícula biliar,
o duto pancreático e seus orifícios;
Dimensões: 40x200x180mm;
Manual de instruções.

MODELO DO CÉREBRO  1
Medialmente dividido;
Metades desmontáveis em lóbulos frontal e parietal, lóbulos temporal e occipital,
metade do tronco cerebral e cerebelo;
Partes numeradas;

Metade direita do cérebro:
Cérebro
Medula
Córtex: lóbulos frontal, parietal, occipital e temporal
Insula de Reil
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MODELO DO CÉREBRO (cont.)MODELO DO CÉREBRO (cont.)MODELO DO CÉREBRO (cont.)MODELO DO CÉREBRO (cont.)MODELO DO CÉREBRO (cont.)

Hipófise
Tronco cerebral
Cerebelo
Metade esquerda do cérebro:
Campos corticais
Região pré (sistema motor) e região pós-central parietal ascendente
Centro motor da fala (Broca)
Espirais de Heschl (região auditiva primária)
Centro da fala Wernicke
Área estriatal (campo cortical óptico primário)
Sistema límbico
Ventrículo
Nervos cranianos, olfatório, óptico, motor ocular comum, patético, trigemino,
 motor ocular  externo, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo,
vago (pneumogástrico), espinhal,  hipoglosso (sublingual).

Base removível;
Dimensões:140x160x140mm;
Manual de instruções.

MODELO DE SISTEMA DIGESTIVO 1

Características Gerais:
Modelo mostrando nariz, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, fígado,
vesícula biliar, pâncreas e baço, duodeno, apêndice e reto;

Partes numeradas:
Dentes
Língua
Palato duro
Palato mole
Úvula
Faringe
Esôfago
Estômago (orifício cárdico, tubo estomacal, curvatura menor do estômago, curvatura
maior do estômago, piloro)
Duodeno
Pâncreas
Baço
Vesícula biliar
Fígado (lóbulos direito, esquerdo e quadrático do fígado, dutos cístico e hepático,
veia porta, artéria hepática comum)
Intestino delgado (jejuno e íleo)
Junção ileocecal do intestino delgado dentro do cólon (válvula de Bauhin)
Intestino grosso (cólon ascendente, transverso, descendente, Caecum, Apêndice vermiforme)
Reto
Dimensões: 810x330x100mm;
Manual de instruções.
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MODELO DO CORAÇÃO       1

Características Gerais:
• Horizontalmente dividido ao meio, no nível dos sulcos da coronária, parede

frontal do coração removíveis;
Partes numeradas:

Átrio direito
Ventrículo direito
Músculo anterior papilar
Músculo posterior papilar
Trabeculae carneae
Átrio esquerdo
Ventrículo esquerdo
Septo atrial
Septo ventricular
Fossa ovali
Aurículo direito do coração
Aurículo esquerdo do coração
Válvula tricúspide
Válvula bicúspide
Válvula aorta
Válvula arterial pulmonar
Aorta
Arco da aorta
Artérias intercostal posterior
Artéria
Artéria carótida direita comum
Artéria carótida esquerda comum
Artéria subclávia direita
Artéria subclávia esquerda
Artéria coronária esquerda
Ramificações medianas
Ramificações circunflexas
Artéria coronária direita
Artéria pulmonar
Ramificações direitas
Ramificações esquerdas
Veias pulmonárias direita
Veias pulmonárias esquerda
Veia cava superior
Veia “innominate” direita
Veia “innominate” esquerda
Veia subclávia direita
Veia subclávia esquerda
Veia jugular interna direita
Veia jugular interna esquerda
Veia cava inferior
Válvula da veia cava inferior
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Veia cardíaca maior
Sínus coronário
Válvula do sínus coronário
Veia posterior esquerda do ventrículo
Veias cardíacas anteriores
Veia oblíqua do átrio esquerdo
Veia tireoide inferior
Ázigos direito
Ápice do coração
Ligamento arterioso
Pericárdio
Traqueia
Brônquios direitos
Brônquios esquerdos
Esôfago
Diafragma
• Em base removível;
• Escala 1:1;
• Dimensões: 200x170x210mm;
Manual de instruções.

SISTEMA CIRCULATÓRIO HUMANO                                     1

Características Gerais:
Modelo mostrando sistema vascular completo para os principais órgãos e membros
do corpo humano, apresentando sistema arterial, venoso, coração, pulmão, fígado,
baço, rins e parede do esqueleto.

         Manual de instruções.

CORAÇÃO NO SISTEMA CIRCULATÓRIO                      1

Características Gerais:
Modelo esquemático completo do sistema circulatório, com “sangue” (água colorida)
que flui através de veias transparentes, artérias, capilares e câmara do coração;
Dimensões: 360x170x380mm;
Manual de instruções.

HIPERTENSÃO  1

Características Gerais:
• Modelo mostrando os órgãos mais suscetíveis à hipertensão: rins, coração, cérebro,
   olho e artéria;
• Órgãos removíveis;
• Artéria em diferentes estágios de arteriosclerose, para explicar os efeitos da
   hipertensão;
• Manual de instruções.



Centro Vocacional Tecnológico

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL QTE.

Laboratório de Biologia

64

MODELO DE PULMÃO                      1

Características Gerais:
• Modelo mostrando a laringe, traquéia com árvore bronquial, coração, artéria

 e veia subclavicular, veia cava, aorta, artéria pulmonar, esôfago, pulmões e
 diafragma;

          Partes numeradas:
Laringe:
Cartilagem da tireóide
Cartilagem anelar
Epiglotes
Cartilagem aritenóide
Membrana da tireóide
Músculo tireoidal
Músculo cricothyroideus
Músculo arytaenoideus transversus
Músculo arytaenoideus obliquos
Músculo crycocoarytenoideus posterior
Ventrículo laringeal
Artéria laringeal superior
Veia tireóide inferior
Glândula tireóide
Glândula Tireóide;
Traquéia:
Bifurcação da traquéia
Brônquio principal direito
Veia subcava direita
Artéria subcava direita
Artéria carótida comum direita
Veia jugular interna direita
Veia branquiocefálica direita
Tronco de artérias branquiocefálica
Artéria pulmonar esquerda
Esôfago;
Pulmão:
Pulmão direito (lóbulos superior, interno e inferior)
Pulmão esquerdo (lóbulos inferior e superior)

Coração:
Características Gerais:
Representação esquemática do sistema nervoso periférico e central;
Partes numeradas:
Cérebro:
Lóbulo frontal
Lóbulo Parietal
Lóbulo Occipital
Lóbulo Temporal
Cérebro menor
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                 MODELO DO SISTEMA NERVOSO                    1

Ponte
Bulbo espinhal
Cordão espinhal
Nervos Espinhais:
Nervos cervicais
Nervos torácicos
Nervos lombares
Nervos sacrais
Cone Terminal
Cauda equina
Vesícula urinária
Tronco Simpático:
Parte cervical
Parte torácica
Parte lombar
Parte sacral
Nervos dos Membros Peitorais:
Nervos supraclavicular
Nervo auxiliar
Nervo musculocutâneo
Nervo radial
Nervo mediano
Nervo ulnaris
Região superficial do nervo radial
Região palmar do nervo mediano
Região palmar do nervo ulnar
Região dorsal do nervo ulnar
Nervo cutâneo dorsal
Nervos digitais dorsais
Nervos digitais palmares
Nervos dos Membros Pélvicos:
Nervos iliolingualis
Nervos cutâneos do fêmur
Nervo femoral
Nervo ciático
Nervo obturador
Nervo peroneal comum
Nervo safeno
Região infrapaletar do nervo safeno
Nervo peroneal profundo
Nervo peroneal superficial
Nervos digitais dorsais
Região muscular do nervo ciático
Nervo tibialis Nervo suralis
Nervo palmar internos e externos
Nervo cutâneo dorsal medial
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                       ESTRUTURA E FUNÇÃO DAS PLANTAS

PLANTAS MONOCOTILEDÔNEAS                                                                        1
TRIGO
      Características Gerais:
• Espículo com quatro flores ampliado de 25x
• Flores fertéis em diferentes estágios removíveis

CENTEIO
       Características Gerais:
• Modelo de duas flores ampliado de 25x
• O grão verde, as flores e o diagrama removíveis

AVEIA
       Características Gerais:
• Modelo de duas flores ampliado de 20x
• Desmontável em seis partes

CEVADA
Características Gerais:
• Montada em dois estágios
• Ampliada de 25x

ESPIGA DE MILHO
 Características Gerais:
• Espiga de milho macho ampliada de 25x
• Parte da flor removível

ORQUÍDEA  SELVAGEM
Características Gerais:
• Modelo ampliado de 25x

ARROZ
 Características Gerais:
• Ampliado de 30x

PLANTAS DICOTILEDÔNEAS                                        1

CAMOMILA
 Características Gerais:
• Ampliada de 8x
• Flor disco ampliada de 24x no topo
• Altura 36cm

GIRASSOL
Características Gerais:
• Coroa interna tubular aumentada de 10x
• Flor externa ampliada de 8x
• Coroa tubular desmontável em duas partes
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URTIGA MORTA
Características Gerais:
• Ampliada de 20x
• Removível do cálice e aberta

ERVILHA
Características Gerais:
• Ampliada de 7x

FLOR DE BATATA
Características Gerais:
• Ampliada 8x
• Pétalas e estame removíveis
• Visão detalhada do carpelo

ESTRUTURA E FUNÇÃO ANIMAL 1

INVERTEBRADOS

INSETOS
• Coleção de invertebrados manufaturados em plástico:
Características Gerais:
Uma  unidade melolontha, uma de coleóptero, lucanus cervus, blaps motisage, mosca
doméstica, libélula, colorado, abelha rainha e operária, sphingidae, chorthippus brunneus,
tarântula, cancer pagurus, estrela do mar, ouriço domar, helix pomotia,
Dimensões mínimas de cada amostra - 85mm

ANFÍBIOS
• Coleção de anfíbios manufaturados em plástico
Uma unidade de cada amostra de hyla arborea, rana esculenta, rana arvalis, rana
dalmatina, sapo parteiro, pelobate escuro, sapo comum, sapo verde, sapo barriga
vermelha, lagarto ágil, cascavel.

PÁSSAROS                              `
• Coleção de esqueletos de aves em ossos naturais composto de um esqueleto de
gallus gallus, anas platyrhynchos, pombo, ganso

MANÍFEROS ROEDORES QUIRÓPTEROS CARNÍVOROS
• Coleção de ratos com três peças
Morcego, Esqueleto de gato, Esqueleto de porco, Esqueleto de ovelha
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ESTRUTURA CELULAR DE UMA FOLHA  1

Características Gerais:
• Estrutura  ilustrando uma folha típica de dicotiledônea, dorsiventral, mesomórfica;
• Células mostradas em  vistas transversal e longitudinal, apresentando cloroplastos,

núcleos, tecidos vasculares (xilema e floema), epidermes, estômatos, mesófilo,
bainha do feixe, parênquimas paliçádico e esponjoso;

• Dimensões: 420x220x270mm; (Ampliada 500X;)
• Manual de instruções.

ESTRUTURA DO DNA     1

Características Gerais:
• Estrutura mostrando as 3 espirais de hélice dupla, consistindo de ácidos nucléicos

para  demonstração do pareamento de bases e  cordão do RNA
• Dimensões: 310x90x90mm;
• Manual de instruções.

 ESTRUTURA AMPLIADA DO GIRASSOL     1

Características Gerais:
• Vistas longitudinal e transversal dos tecidos caulinares, mostrando epiderme,

colênquima, parênquima, esclerênquima, xilema, floema, meristema secundário
    ou Câmbio, bainha de parênquima, e canais oleíferos; Ampliada 200X;
• Manual de instruções.

CONJUNTO DEMONSTRATIVO DE MEiOSE         1

Modelos apresentando os estágios da meiose;
Manual de instruções

CONJUNTO DEMONSTRATIVO DE MITOSE  1

Modelos apresentando os diferentes estágios da mitose
Manual de instruções.

MICROSCOPIA

SISTEMA DE VÍDEO MICROSCÓPIO: 1
Características Gerais:
• Vídeo Monitor:

14" alta resolução;
VHF/UHF/TV  a cabo;
Controle remoto multifuncional;
Seletor altovolt 110/220 V;
Sistema PAL-M e NTSC;
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SISTEMA DE VÍDEO MICROSCÓPIO (cont.)
2 entradas Áudio/Vídeo;
300.000 PiXELS;

• Câmara de vídeo:
Colorida;
Ajuste automático de intensidade de luz;
Cabo coaxial celular;
Balanço automático de cores;
Voltagem 110 V;
03 LUX.

• Microscópio:
Tubo trinocular para adaptador para câmara de vídeo;
Objetivas 4X, 10X, 40X e 100X;
Oculares GF 10X;
Lâmpada homogênea;
Condensador ABBE 1,2 NA;
Diafragma Íris;
Platina com Charriot.

• Manual de instruções.

MICROSCÓPIO STEREOSCÓPIO COM LUPA       1
Características Técnicas:
• Microscópio estereoscópio zoom trinocular;
• Adaptador para câmara de vídeo;
• Câmara de vídeo colorida, especial para equipamentos de precisão, com ajuste

 automático de intensidade de luz e balanço automático de cores;
• Oculares de: 10x e 16x;
• Ajuste de distância interpupilar com zoom;
• Uma ocular 10x graduada;
• Objetivas de: 0,5x, 1x, 2,5x;
• Iluminador  incidente e de luz transmitida com braço móvel;
• Fonte de iluminação com controle de intensidade de luz;
• Manual de instruções.
Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

MICROSCÓPIO MONOCULAR      10

Características Técnicas:
• Sistema coaxial macro e micrométrico;
• Condensador fixo com filtro;
• Charriot com movimento X,Y;
• Lâmpada de tungstênio e fonte embutida na base;
• Objetivas com oculares de 4x, 10x, 40x, e 100x;
• Ocular: 10x;
• Manual de instruções.
• Alimentação: 220V – AC – 60Hz.
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O passado está cada vez menios presente, o futuro cada
vez menos previsível e o presente quase não existe.

Dee Hock
Nascimento da era caórdica
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4.3 – LABORATÓRIO DE QUÍMICA
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Não basta ensinar ao homem só uma especialidade
porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não

uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento,
um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido,

daquilo que é belo, do que é moralmente correto.
Deve aprender a compreender as motivações dos homens,

suas quimeras e suas angústias para determinar com exatidão
seu lugar em relação ao seu próximo e à comunidade.

Albert  Einstein – Como vejo o mundo
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AGITADOR MAGNÉTICO         1
Características Técnicas:

• Corpo em chapa de ferro revestido em epóxi;

• Plataforma em alumínio;

• Resistência blindada incorporada;

• Sistema de isolamento de calor;

• Placa de aquecimento em alumínio injetado;

• Motor de indução com rolamentos mancal;

• Termostato capilar de 50 a 350 °C;

• Regulador eletrônico de velocidade entre 100 a 1300 rpm;

• Capacidade de agitação de até 15 litros;

• Barras magnéticas  dimensões aproximadas: 11x52mm, 12x65mm e 13x80mm;

• Manual de instruções.

Dimensões Aproximadas:

• Altura: 115mm;

• Diâmetro: 190mm.

Características Elétricas:

• Potência máxima 900 W;

• Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

BALANÇA ANALÍTICA                 1
Características Técnicas:

• Prato superior com tecla de comando para ligar, desligar, zerar e tarar

     automaticamente;

• Indicador de sobrecarga;

• Controle automático de estabilidade;

• Tempo de integração ajustável;

• Calibragem, corrediças e microprocessadores;

• Legibilidade: 0,1 mg;

• Campo de pesagem: 0 a 210g;

• Campo de taragem (substrativo): 0 a 210 g;

• Reprodutibilidade (Desvio padrão): 0,1 mg;

• Linearidade: ± 0,3 mg;

• Tempo de estabilização: aprox. 2 seg;

• Prato de pesagem: 80mm de diâmetro;

• Oscilações admissíveis: + 15 a - 20%;

• Temperatura ambiente admissível: 0 a 40°C;

Manual de instruções.

Alimentação: 220V – AC – 60Hz.
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BALANÇA SEMI-ANALÍTICA

Características Técnicas:
Prato superior com teclas para ligar, desligar, zerar, tarar, tecla para acionar impressora
(opcional) e tecla de funções  equipada com:
• Calibração automática;
• Sistema mecânico de proteção a sobrecarga com indicação óptica;
• Desligamento automático;
• Posição stand by;
• Adaptador de  vibrações;
• Unidade de peso;
• Conexão a computador/impressora (opcional);
Aplicações incorporadas;
• Legibilidade: 0,01 g;
• Campo de pesagem: 0 a 3100g;
• Campo de taragem (substrativo): 0 a 3100 g;
• Reprodutibilidade (Desvio padrão): 0,01 g;
• Linearidade: ± 0,03 mg;
• Tempo de estabilização: aprox. 2 seg;
• Prato de pesagem: 166 a 180mm de diâmetro;
• Oscilações admissíveis: + 15 a – 20%;
• Temperatura ambiente admissível: 0 a 40°C;
Manual de instruções.
Dimensões Aproximadas:
• Altura: 62mm;
• Diâmetro: 190mm;
• Profundidade: 290mm;
Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

BANHO-MARIA 8 BOCAS
Características Técnicas:

• Tanque em aço inox sem soldas;
• Isolação térmica da carcaça;
• Termostato programável entre 10 a 120°C;
• Precisão do sistema ± 1,5°C;
• Elemento aquecedor de imersão;
• Controle automático do nível da água;
• Tampa removível com anéis de redução de 75 e 45mm;
• Resistência blindada;
Manual de instruções.
Potência: 1600W; Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

  1

  1
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BOMBA A VÁCUO       1
Características Técnicas:
• Regulagem individual de pressão e vácuo;
• Filtros de entrada e saída de ar;
• Recipiente para retenção de contaminantes;
• Depósito de óleo para lubrificação;
• Manômetro – pressão máx.: 2,1 Kgf/cm;
• Vacuômetro – vácuo máx.: 760 mmHg;
• Motor de 1/4 HP do tipo indução uso contínuo;
• Deslocamento de ar: 37 litros/min;
Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

       CAPELA DE EXAUSTÃO        1
Características Técnicas:
• Carcaça em fibra de vidro;
• Porta de plástico transparente, com deslocamento vertical e trava de segurança;
• Sistema de iluminação interna blindada.
• Sistema de sucção de gases através de exaustor com motor de 1/8 HP;
• Manual de instruções.
• Altura: 850mm;
• Largura: 800mm;
• Profundidade: 600mm.
• Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

CENTRÍFUGA                       1
Características Técnicas:
• Construído em alumínio fundido e tampa em chapa de aço;
• Coroa para 16 tubos de 15 ml;
• Ventosas para fixação;
• Coroa angulada em 45°;
• Velocidade ajustável até 3500 rpm;
• Motor de indução;
• Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

CHAPA AQUECEDORA       1
Características Técnicas:
• Construída em chapa de alumínio;
• Plataforma pintada com tinta especial resistente a altas temperaturas;
• Comando elétrico isolado do calor;
• Timer de temperatura nominal até 300°C;
• Manual de instruções.
• Alimentação: 220V – AC – 60Hz.
• Potência: 2.000W.



Centro Vocacional Tecnológico

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL QTE.

 Laboratório de Química

76

                                                         DESTILADOR                     1
Características Técnicas:

• Material: aço inox 304;
• Pintura em epóxi;
• Conexões em nylon;
• Suporte para fixação na parede, com regulagem de nível;
• Cúpula em vidro boro-silicato;
• Lâmpada piloto para indicação do aquecimento.
• Capacidade de 5 Litros/h;
• Sistema automático liga – desliga;
• Resistência tubular blindada;
• Pureza superior a 15- micro-mhos/cm;
• Manual de instruções.
Dimensões Aproximadas:
• Altura: 700mm;
• Largura: 400mm;
• Profundidade: 200mm.
• Potência: 1500W;
•  Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

                                           ESTUFA BACTERIOLÓGICA                                                                                 1
Características Técnicas:

• Termostato de precisão programável entre 37 a 56°C;
• Capacidade de acomodar grande n° de placas de cultura;
• Volume aprox.: 80 litros;
• Manual de instruções.
• Altura: 500mm;
• Largura: 400mm;
• Profundidade: 400mm.
Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO                    1

Características Técnicas:
• Estrutura resistente, com tratamento anticorrosivo e isolamento térmico;
• Câmara de aquecimento com bandeja regulável para, no mínimo, duas posições;
• Lâmpada piloto indicadora de aquecimento;
• Temperatura: 50 a 200 °C com termostato automático;
• Volume aprox.: 42 litros;
• Manual de instruções.
• Potência: 750W; Alimentação: 220V – AC – 60Hz.
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ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL        1
Características Técnicas:
• Região espectral: 340 a 1000nm;
• Largura de banda:10nm;
• Monocromador: Littrow com rede de difração halográfica, 1200 linhas p/mm;
• Manual de instruções.
Compartimento de amostras:
• Chassi: base monobloco  alumínio fundido prova de vazamento para o monocromador.
• Percurso óptico: até 25mm;
• Carrinho: 01 posição;
Comutação dos filtros: automática com 05 filtros ópticos;
Faixa de medição:
Transmitância : 0 a 100%T
Absorbância: 0 a 1999Abs
Concentração: 0 a 1999C.
Resolução:
• Transmitância: 0.1%T;
• Absorbância: 001Abs;
• Concentração: 001C;
• Nível de ruído fotométrico: 0.1%T em 100%T ou .001Abs em 0 Abs.
Comprimento de Ondas:
• Indicação: contador digital;
• Reprodutibilidade: 0,5nm;
• Precisão: 2nm no contador;
• Luz espúria: £ 0,5%T em 340nm;
• Lâmpadas: Tungstênio – halogênio;
• Saída para registrador: T 100mV, A 200mV, C 200mV;
• Alimentação: 45 VA;
• Voltagem Comutável: 117/220V ±15% 60Hz;
• Potência: 18W;  Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

DEIONIZADOR PARA LABORATÓRIO         1

Características Técnicas:
• Capacidade de remoção de todos os minerais;
• Capacidade volumétrica: 50 litros/hora;
• Sistema de coluna intercambial;
• Sistema de leito misto;

Manual de instruções.
Alimentação: 220V – AC – 60Hz.
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         MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA)         1

Características Técnicas:

• Microscópio estereoscópio zoom trinocular;

• Adaptador para câmara de vídeo;

• Câmara de vídeo colorida, especial para equipamentos de precisão, com ajuste automático

      de intensidade de luz e balanço automático de cores;

• Oculares de: 10x e 16x;

• Ajuste de distância interpupilar com zoom;

• Uma ocular 10x graduada;

• Objetivas de: 0,5x, 1x, 2,5x;

• Iluminador  incidente e de luz transmitida com braço móvel;

• Fonte de iluminação com controle de intensidade de luz;

Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

                                         MICROSCÓPIO MONOCULAR                1
Características Técnicas:

• Sistema coaxial macro e micrométrico;

• Condensador fixo com filtro;

• Charriot com movimento X,Y;

• Lâmpada de tungstênio e fonte embutida na base;

• Objetivas com oculares de 4x, 10x, 40x, e 100x;

• Ocular: 10x;

• Alimentação: 220V – AC – 60Hz.

                                          REFRATÔMETRO 1

Características Técnicas:

• Faixa de medição: 0 – 32% (BRIX);

• Precisão: 0,2% (BRIX);

• Manual de instruções.
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                  KIT DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA       1

• Balão volumétrico: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante,  junta e
rolha de vidro esmerilhadas.

• Beaker: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante.

• Bureta: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, torneira de vidro,
calibração perfeita, gravação permanente.

• Condensador: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, tubo formato
bola e ponta gotejadora.

• Condensador: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, tubo formato
serpentina e ponta gotejadora.

• Erlenmeyer: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante e gargalo reforçado.

• Funil de porcelana branca BUCHENER.

• Funil liso: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura conante.

• Funil Raiado: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante.

• Kitazato para filtragem: com saída superior para tubo de borracha, em vidro boro-silicato,
com paredes de espessura constante.

• Mangueira Látex: N° 205 Æ Interno 8mm.

• Pipeta volumétrica: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, codificada
por cores, bocal e bico temperados, gravação permanente.

• Pipeta sorológica: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, codificada
por cores, bocal e bico temperados, e gravação permanente.

• Proveta: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, graduada a conter,
base hexagonal de vidro e gravação permanente.

• Pisseta plástica de 500 ml.

• Rolha de borracha.

• Tubo de ensaio: em vidro boro-silicato, com paredes de espessura constante, sem borda.
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A vida nunca vai entregar seus segredo a uma fita métrica.

Dee Hock
Nascimento da era caórdica
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4.4 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DE SOLO E ÁGUA
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A verdadeira cidadania, dos milhões de excluídos, só será
alcançada quando pudermos garantir, a todos,

educação e oportunidades de trabalho.
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CONDUTIVÍMETRO DE BANCA 1
Com mostrador duplo para condutividade e temperatura, com saída para registrador de
0,000 a 2.999,00 mmhos/cm, completo.

COLORÍMETRO FOTOELÉTRICO 1
Graus de medição: Transmitância: 0 a 100%; Absorbância: 0 a 1,99%. Indicador digital,
ipo LED 12,5 mm. Resolução: 1,0% T, 01 A; Jogo de 05 filtros de vidro ótico; Cor/Pico
de Transmitância; Máxima-Azul escuro: 410nm, Azul claro: 480nm, Verde: 520nm;
Laranja: 580nm; Vermelho: 660nm; Temperatura de operação 10-40ºC; Jogo de 06
tubos de ensaio 14cm /05 de diâmentro X 93 mm e porta tubo de ensaio. 220 V/60Hz.

BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO 1
25 PSI e 27 polegadas de vácuo, motor de 1,6 HP, 220v.

MICRODIGESTOR KJELDAHL 1
Para 40 provas, c/ controle  temperatura, acompanhado de resistências sobressalentes,
com sistema de coletor de gases por exaustão por trompa de vácuo, acompanhado  80
tubos de vidro boro-silicato, reforçados, com duas grades porta-tubos, 220v.

MICRODESTILADOR DE KJELDAHL 1
Com enchimento automático, câmara geradora de vapor aparente, fácil acesso,
resistência protegida anti-corrosão, substituível, chave protetora para evitar
superaquecimento e extravasamento. Completo, com suporte ajustável em aço inox.

BATERIA DE EXTRAÇÃO SEGUNDO SEBELIN PARA 6 PROVAS 1
Controle individual com lâmpada piloto 220v, com 6 resistências sobressalentes e
8 condensadores de Liebig, boca e ponta esmerilhadas 24/40, com ponta gotejadora,
vidro boro-silicato, 300 mm.

AGITADOR DE MESA RECIPROCADOR 1
Velocidade variável e golpe ajustável, com baterias e garras p/ Erlenmeyers de
125ml e 250ml, 220v.

SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 1
Com placa de Richards (1/3 a 15 atm), c/1 placa porosa de 1,0;  3,0; 5,0 e 15 atm,
anéis de borracha, extrator de 5,0 e 15 atm e conexão, completo.

COMPRESSOR PARA SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 1
220v, pressão superior a 300 lb/pol2.

DETERMINADOR DE UMIDADE, DIGITAL, POR INFRAVERMELHO 1
Capacidade de 30g x 0,001g/0,1%.

SECADOR DE CABELO
1500C/2600C, volume de ar 16 CFM, 300-600W, 220v. 1
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ESTUFA COM CIRCULAÇÃO FORÇADA 1
De ar, dimensões internas 48x38x45cm, com duas prateleiras, 220v.

COMPARADOR COLORIMÉTRICO 1
     Dotado de  sistema de compensação óptica para atenuar interferências de cor e turbidez,

prisma de junção de imagens, filtro policromático de luz removível para uso sobre
incidência de luminosidade. Acompanhado  de 4 cubetas aferidas e marcação para 5ml,
maletas para transporte e acessórios (disco colorimétrico para cloro residual,
“OTA” – 0,1 a 1,0 mg/l; disco colorimétrico para cloro residual, “OTA” – 1,0 a 3,0 mg/l;
disco  colorimétrico para ferro, “OTA” – 0,0 a 2,0 mg/l; disco colorimétrico para
 pH, “OTA” – 3,0 a 11,0 mg/l; e reagentes.

CONTADOR DE COLÔNIAS 1
     Placas de até 120mm de diâmetro, lâmpada circular fluorescente de 22w, lupa de

aumento de 1,5x, contagem de placas abertas ou fechadas, sistema de memória e
regulagem de inclinação

INCUBADORA 1
Temperatua ambiente a 600C, câmara 28x28x28 cm, 100w, 220v. com termômetro.

MUFLA 1
Temperatura controlável até 11000C, câmara 15x15x15cm.

BANHO MARIA 1
Com cuba de acrílico e regulador fino de temperatura, termostato, para uso
bacteriológico, entre 35 e 55oC. Dimensões 30x30x40cm, 220 v. Completo, com
agitador, suportes e garras para erlenmeyers.

AUTOCLAVE 1
Vertical, cap. 30 litros, com manômetro e termômetro, 220v.

BALANÇA SEMI-ANALÍTICA 1
     Triplo feixe, com prato removível de aço inox, com 152mm de diâmetro, precisão 0,1g,

capacidade máxima  de 2610g, pesos de extensão.

DESTILADOR DE ÁGUA 1
     Tipo Pilsen, Capacidade 10 litros/h, sistema automático de liga/desliga, partes em

contato com a água fabricadas em aço inox e as outras, em latão estanhado,
cúpula de vidro boro-silicato, suporte de fixação na parede, lâmpada piloto com
indicação de aquecimento, 5 litros/hora.

DEIONIZADOR DE ÁGUA 1
     Completo, com cartucho de resina reciclável, capacidade 50 l/hora, com lâmpada piloto,

desligamento automático, 220v.

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO 1
     Com termo regulador até 250°C, compacta e construída inteiramente em aço, tratado

com método químico contra corrosão, acabamento interno feito em tinta alumínio,
resistente ao calor, externamente em tinta martelada, porta com fecho magnético,
prateleiras internas removíveis, 02 bandejas, 220volts.
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notar-se-á que as questões que têm de ser
enfrentadas são, antes de tudo, morais. Do mesmo modo

 que seremos faltosos por avidez de ganho excessivo e de poder,
também o seremos se, por temor, indecisão, e sobretudo por covardia,

 formos omissos diante das necessidades urgentes de multidões humanas
 imersas no subdesenvolvimento. O que está em jogo nas regiões

subdesenvolvidas é a dignidades da pessoa humana, é o direito à vida.

Trechos da Encíclica: Solicitude Rei Socialis
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ALICATE PARA ANÉIS: Bico curvo externo; Cromado; 7 polegadas (180mm).      4
ALICATE PARA ANÉIS: Bico reto externo; Cromado; 5 ½ polegadas (140mm).      4
ALICATE PARA  ANÉIS Bico reto interno; Cromado; 5 ½ polegadas (140mm).      4
ALICATE DE BICO MEIA CANA Cabo isolado; Cortador  bico reto; 6 polegadas.      4
ALICATE DE CORTE DIAGONAL Cabo isolado – 1000V;  6 polegadas (150mm).      4
ALICATE ELETRICISTA  Cabo isolado; 8 polegadas (200mm).      4
ALICATE DE PRESSÃO Mordentes de pressão curvos; 10 polegadas (250mm).      4
ALICATE UNIVERSAL Isolado 100V; 170mm.      4

ALMOTOLIA  Capacidade  500ml.      1
ARCO DE SERRA, 8” a 12”; Estrutura de aço; Profundidade de corte de 90mm.      1
BANCADA PARA SERVIÇOS DE ELETROMECÂNICA      4
Em estrutura metálica, com tampo em madeira compensada de 12mm,
revestida em fórmica texturizada.
MÓDULO E DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL      1
Painel elétrico modulado para fins didáticos;
Composto de módulo para medição de entrada;
Módulo para iluminação incandescente;
Módulo para iluminação fluorescente;
Módulo para ligação de chuveiro elétrico.

CALIBRE ROSCA  (PENTE DE ROSCA) WHITWORTH      1
55 graus;
40 lâminas;
4 a 42 fios por polegada.
CHAVE DE ROSCA  AJUSTÁVEL      1
Oxidada; Cabeça polida tipo inglês, 250mm.
JOGO DE CHAVE DE CHAVE DE FENDA SIMPLES      4
Lâmina temperada; Aço cromo – vanádio; Cabo de acetato; 1/8x6 pol.
Dimensões: 1/8 x6”, 3/16 x 6”, 1/4 x 8”, 5/16 x 6”, 5/16 x 10”, ½ x 12”, 3/16 x 1½”,
                                 1/4 x 1½”, 5/16 x 1½”.
JOGO DE CHAVE  PHILLIPS DE AÇOCROMO-VANÁDIO COM PONTA OXIDADA      4
Dimensões: 1/8 x 3/8”, 3/16 x 3”, 1/4 x 5”, 5/16 x 6”, 3/8 x 8”; 3/16 x 1½”.

ESQUADRO COMUM DE AÇO Lâmina de 200X100mm.                                                           1
EXTRATOR DE PARAFUSOS 1 a 6; Filetes múltiplos; Rosca cortante à esquerda.                     1
EXTRATOR DE POLIAS 3 garras cambiáveis; Garras internas; Profundidade até 80mm,             1
RÉGUA  AÇO INOX Graduada mm e polegada; Tabela conversão; 300 mm x 25 mm.                  1
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COMPRESSOR MSI  ·2,6/60ml  monofásico; Tensão de trabalho de 220V. 1

CONJUNTO PARA PROCESSO DE SOLDAGEM SOLDA OXIACETILÊNICA 1

Contendo:

Cilindro de oxigênio;
Cilindro de acetileno;
Conjunto de mangueiras;
Válvulas reguladoras de pressão;
Maçarico de solda;
Conjunto de bicos para solda.

ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 1

Tensão de trabalho de 220v;
Disco até 6 polegadas.

TERRÔMETRO ANALÓGICO 1
Faixa: Resistência de terra: 10W, 100W, 1000W;
Tensão de terra: 30V AC (5KW/V aprox.).
Precisão:  Resistência de terra: ± 3,0% f.s;
Tensão de terra: ± 3,0% f.s.
Sistema de medida: Resistência de terra por inversor corrente constante
aprox. 800Hz/2 mA.

VARIADOR DE VOLTAGEM MONOFÁSICO 4
Características Técnicas:
Entrada – 220V;
Saída – 0 – 240V, I

máx
 = 15A  e S

máx
. = 3600 VA ;

Frequência – 50/60Hz.

KIT DIDÁTICO SIEMENS (constando de chaves de partida e reversoras baixa tensão) 1

FERRO DE SOLDAR ELÉTRICO Tipo machadinha; 250w, 220v. 4

FLANGEADOR  PARA TUBOS  DE ½ A 5/8 1

FURADEIRA DE BANCADA 1
Equipada com mandril;
Capacidade 1 a 16mm;
Morsa de fixação 360 graus;
Alimentação trifásica 220/380v;
Frequência 60hz;
Potência mínima de 0,5kw.
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FURADEIRA DE IMPACTO
Equipada com mandril;
Capacidade  de 1 a 12mm;
Velocidade ajustável no gatilho;
220v, 60hz.

MANDRIL
Construído em Aço Especial;
De 1/8” a ½”;
Três mordentes.

MARTELO TIPO BOLA
200g;
Cabeça polida;
Com cabo e cunha tripla dentada.

MICRÔMETRO EXTERNO DE ARCO E TAMBOR
Com acabamento cromado fosco;
Arco em aço de alta resistência, estabilizado;
plaquetas termo-isolantes;
Com catraca e trava;
Capacidade 0-25mm;
Leitura 0,01mm;
Precisão ± 0,004mm.

MORSA DE BANCADA EM AÇO FORJADO N° 4
Feita em aço forjado
N° 4
Mordentes em aço tratado termicamente.

MOTO ESMERIL
Com motor trifásico;
0,75kw, 2 polos, alimentação 220/380v, 60hz;
Com proteção frontal dos olhos do usuário;
Uso de rebolo até 150mm de diâmetro.

PISTOLA CONVENCIONAL PARA PINTURA, EM ALUMÍNIO

PISTOLA PARA SOLDA , Potência 100W,  220 volts.
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SACA-PINO CÔNICO 1

Em aço ferramenta;

Com película antideslizante;

Dimensões de 180 x 6,0mm.

SACA-PINOS PARALELOS 1

Em aço ferramenta;

Com película antideslizante;

Dimensões de 150 x 3,0mm.

SACA-PINOS PARALELOS 1

Em aço ferramenta;

Dimensões de 150 x 5,0mm.

Com película antideslizante;

Dimensões de 150 x 3,0mm.

TALHADEIRA  Perfil oitavado;  Aço cromo-vanádio;  Dimensões 125x14mm. 1

TALHADEIRA   Perfil oitavado;  Aço cromo-vanádio; Dimensões 150x16mm. 1

SUPORTE UNIVERSAL PARA RELÓGIO COMPARADOR 1

TARRAXA PARA PVC  Nº 2; Dimensões de 11/4  –  2 polegadas. 1

SIMULADOR  DE DEFEITOS SIEMENS 1

Contendo componentes elétricos:  chaves, contatores, relés, fusíveis, instrumentos de medição

Isolado para tensão de 600 Volts, para realização de experiências como:

Partida direta de motores, Partida direta duplo sentido de rotação;

Partida compensada por auto transformador, Simulador de falhas;

Acompanhando manual de práticas do professor e do aluno.

TESOURA PARA FUNILEIRO 1

Com cabo emborrachado 14556-10nº 2.

REBITADOR 1
Com trava no cabo;

Nariz estendido;

Tratado termicamente.

TRANSFORMADOR PARA SOLDA TRIFÁSICO NM 250 A C/ ACS 1

TRENA DE FITA METÁLICA – 2 METROS – Medidas em mm e polegadas 1

CORTA A FRIO 3 A 25MM 1
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TORQUÍMETRO 1
Tipo vareta;
Encaixe de ½”;
Comprimento de 420mm;
Escala de 0 a 200 N/m.

PAQUÍMETRO UNIVERSAL                                                                                                         1
Para medidas externas, internas, profundidade e ressaltos;
Fabricado em aço inoxidável temperado;
Cursor e nônio numa única peça-monobloco;
Escala e nônio com acabamento cromado fosco;
Fornecido em estojo plástico;
Capacidade 0-150mm.

RELÓGIO COMPARADOR 0,01-0 10/60                                                                                       1

AMPERÍMETRO ANALÓGICO                                                                                                     4
Características Técnicas:

• Confeccionado em chassi de alumínio e aço;
• Dimensões: 72x72mm.
• Ferro móvel com amortecimento magnético;
• Tensão de isolação suportável a frequência nominal – 2KV;
• Classe 1,5;
• Escala 0 a 15A.

FONTE  DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                        4
Características Técnicas:

• Proteção de sobrecarga;
• Proteção contra inversão de polaridade;
• Tensão saída: 0 – 30V (continuamente ajustável);
• Corrente saída:  0 – 3A (continuamente ajustável);
• Regulação: linha  0,01% + 3mV
• Carga  0,01% + 3mV
• Carga  0,01% + 5mV
• Tempo de recuperação: 100ms (50% de variação de carga);
• Coeficiente de temperatura: 300 ppm/°C;
• Tensão de saída: 0 – 30V continuamente ajustável;
• Medidor analógico com voltímetro e amperímetro de classe 2,5;
• Isolação do chassi e terminal: 20MW ou acima (500V DC);
• Alimentação: 220/240V ± 10% (50/60Hz);
• Acessórios: par de cabos, cabo de alimentação e manual de operação.
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MEGÔMETRO DIGITAL 1
Características Técnicas:

Digital LCD 3 ½ dígitos;
Faixa: 20MW, 200MW, 2000MW;
Precisão:  20MW ±  (1,5% leit. + 2 dígitos)
200MW ±  (2,5% leit. + 2 dígitos)
2000MW  ±  (5,0 leit. + 3 dígitos)
Tensão de teste: 250V, 500V, 1000V DC  ± 10%;
Tensão AC Faixa: 750V;
Precisão: ± (1,5% leit. + 2 dígitos);
Impedância  de  entrada: 10MW.
Faixa: 20W, 200W, 2KW;Precisão: 20W ± (2,0% leit. + 4 dígitos);
Corrente de curto circuito: 3mA;
Alarme audível: Faixa de 20W abaixo de 8W;
Faixa de 200W abaixo de 10W;
Faixa de 2KW  abaixo de 40W.

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL                     1
Características Técnicas:

Display LCD 3 ½ dígitos;
Mudança de faixa manual com Data Hold;
Corrente AC
Faixa: 20A, 200A, 600A;
Precisão: ± (1,5%leit. + 4 dígitos) de  50/60Hz;
Resolução: 10mA – 1A;
Abertura das garras: 34mm;
Proteção de sobrecarga: 1000A AC (máx/60s).
Tensão AC
Faixa: 200V, 750V;
Precisão: ± (2,9% leit. + 4 dígitos) de 50/60Hz;
Resolução: 100mV – 1V;
Proteção de sobrecarga: 1000VDC ou 750V AC RMS.
Tensão DC
Faixa: 2V, 200V, 1000V;
Precisão: ± (1,5% leit. + 1 dígito);
Resolução: 1mV – 1V;
Proteção de sobrecarga: 1000V DC ou 750V AC RMS.
Resistência
Faixa: 200W, 200KW;
Precisão: ± (1,5% leit. + 3 dígitos);
Resolução: 100mW – 100W;
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MULTÍMETRO DIGITAL 1

Display LCD 3 ½ dígitos;
Tensão DC : Faixa: 200mV, 2V, 200V, 1000V;

Precisão: ± (0,5% leit. + 1 dígito);
Resolução: 100m  –  1V;
Impedância de entrada: 10MW;
Proteção sobrecarga: 250V  RMS AC na faixa 200mV, 1000V pico ou 700V RMS

Tensão AC Faixa: 200mV, 20V, 200V, 700V;
Precisão: 200mv, 700V ± (1,2% leit. + 3 dígitos);

 Impedância de entrada: 10MW;·
Frequência: 40Hz a 1KHz;
Proteção de sobrecarga: 250V RMS na faixa 200mV, ou 700V RMS nas outras faixas.
Corrente DC
Faixa: 20mA, 200mA, 2mA, 20mA, 2A , 20A;    Precisão: 200mA – 20mA

      ± (0,8% leit. + 1 dígito); 200mA, 2A ± (1,2% leit. + 1 dígito);
      20mA, 20A ± (2,0% leit. + 5 dígitos).

Resolução: 10nA – 10mA;
Queda de tensão: 200mV;
Proteção de sobrecarga: fusível 2A /250V (entrada “A”); 20A p/15s (entrada “20A”).
Corrente AC

 20mA, 200mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A;
Precisão:  200mA, 20mA ± (1,0% leit. + 3 dígitos); 200mA, 2A ± (1,8% leit. + 3 dígitos);

 20mA, 20A ± (3,0% leit. + 7 dígitos).
Resolução: 10nA – 10mA;
Queda de tensão: 200mV;
Frequência: 40Hz a 1KHz;
Proteção de sobrecarga: fusível 2A/250V (entrada “A”); 20A p/15s (entrada 20A).
Resistência
Faixa: 200W, 2KW, 20KW, 200 KW, 2MW, 20MW;
Precisão: 200 W ± (0,5% leit. + 3 dígitos);
20MW ± (1,0% leit. + 2 dígitos);
Resolução: 0,1W - 10KW;
Proteção sobrecarga: 250V DC/AC RMS.
Diodo/Continuidade
Tensão de teste: 2,8 V;
Corrente de teste: 1,0 mA.
Transistor nFE
Faixa: 0 a 1000 (todos os tipos);
Corrente de Base: aprox. 10mA;
Vce: aprox. 2,8V.
Temperatura de operação: 0 – 40°C.



Centro Vocacional Tecnológico

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL QTE.

Oficina de Eletromecânica

94

OSCILOSCÓPIO ANALÓGICO          1
CRT

Tipo: 6 polegadas retangulares com reticulado interno;
Área efetiva: 8 x 10 DIV (1 DIV = 1cm);
Tensão de aceleração: aproximadamente 1,9 KV.

Eixo Vertical
Sensibilidade: NORM 5mV/DIV ~ 5V/DIV (±3%);x 5 MAG 1mV/DIV ~ (±5%, só CH 1).
Resposta em frequência: DC – 20MHz – 3 dB (NORM);

DC – 10MHz – 3 dB (x 5MAG – só CH1).
Tempo de subida: £ 17,5 nS (NORM) £ 35nS (x 5 MAG);
Impedância de entrada: aprox. 1MW//30pF;
Tensão máxima de entrada: 250V (DC + pico AC);
Modos de operação: CH1, CH2, ADD, DUAL, CH2 INV;
Sinal de saída: CH1 – 25mV/DIV ± 20% (50W) para 20Hz – 10MHz.
Eixo Horizontal

Modos de operação: auto, normal;
Varredura: 0,2 MS/DIV ~ 0,25/DIV, sequência 1 – 2 – 5;
Ampliação: 10 vezes, 20nS/DIV;

Linearidade: NORM ± 3%; x 10 MAG ± 5% (± 10%, 50nS/DIV E 20nS/DIV).
Gatilho

Fonte de gatilho: VERT (CH1, CH2), CH1, EXT, LINE;
Acoplamento: AC, TV – V, TV –  +1 ;
Polaridade: + ou –;
Sensibilidade: 20Hz – 2MHz; 0,5 DIV;      20MHz – 20MHz; 1,5 DIV.
Entrada de Gatilho
Impedância de entrada: » 1MW;
Tensão máxima de entrada: 250V (DC + pico AC).

Modo X – Y
Modo: eixo X: CH1; eixo Y ; CH2;
Resposta em frequência: DC – 500KHz ( -3dB);
Sensibilidade:  5mV ~ 5V/DIV (±5%);
Diferença de fase: 3° ou menor em DC – 50Hz.

Eixo Z
Impedância de entrada: 20K – 30KW;
Resposta em frequência: DC – 2MHz (-3 dB);
Sensibilidade: 5Vp-p.

Calibração
Tensão de saída: 0,5V ± 10% (onda quadrada de 1Kg ± 20%).

Alimentação: 230V AC ± 10% 50/60Hz;
Ambiente de operação: 0 - 40°C, RH < 85%.
Acessórios: Cabo de alimentação; Manual de instruções;

 Pontas de prova.
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GERADOR DE BARRAS 1

Características Técnicas:

Sistemas PAL – M, NTSC (puros);

Saída de RF;

Sincronismo e FI (45, 75 MHz);

14 padrões fundamentais;

Frequência sub-croma PAL – M (3,575611MHz ± 10Hz);

Frequência sub-croma NTSC (3,579545MHz ± 10Hz);

Frequência horizontal (15.750Hz);

Saída de vídeo (sinal comp. Vídeo + sinc.);

Saída de RF – canais 2 e 3;

Consumo – aprox. 10W.

LUXÍMETRO DIGITAL 1

Características Técnicas:

Display LCD 3 ½ dígitos;

Faixa: 200 Lux, 2000 Lux, 20000 lux (leitura x 10), 200000 Lux (leitura x 100);

Precisão: ±  ( 4,0% leit. + 10 dígitos)  > 10.000 Lux;  ± (3,0% leit. + 0,5% f.s),

outras faixas calibrado com padrão de lâmpada incandescente de 2856 K.

Data Hold;

Zero automático;

Foto sensor: foto diodo de silício;

Terminal de saída para registrador: 2V DC/f.s;

Temperatura operação: 0 – 40°C, RH < 80%;

Acessórios: foto sensor, bolsa para transporte, bateria e manual de instruções.

TACÔMETRO FOTO/CONTATO 1

Faixa: Tacômetro de contato: 0,5 a 19999 RPM;

Foto Tacômetro: 5 a 99999 RPM;

Velocidade de superfície: 0,05 a 1999,9 m/min;

                                           0,2 a 6560 ft/min.

Resolução: 0,1 RPM (< 1000 RPM);

                 1 RPM (³ 1000 RPM);

                 0,01m/min (< 100m/min);

                 0,1m/min (³ 100m/min);

                 0,1 ft/min (³1000ft/min);

                 1ft/min (³ 1000ft/min).

Precisão: RPM ± (0,05% leit. + 1 dígito);

Velocidade de superfície : ± (0,05% leit.  + 1 dígito).

Base de tempo: Cristal de quartz 4.194 MHz.



Centro Vocacional Tecnológico

96

A Educação deve criar situações em que a
sociedade obrigue cada cidadão a

avaliar-se a si mesmo e à sua pobreza.

Pacciti
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4.6 – LABORA4.6 – LABORA4.6 – LABORA4.6 – LABORA4.6 – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICATÓRIO DE INFORMÁTICATÓRIO DE INFORMÁTICATÓRIO DE INFORMÁTICATÓRIO DE INFORMÁTICA

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QTE.

COMPUTADOR PENTIUM COMPLETO, COM LEITOR E
GRAVADOR  CD / DVD LIGADO EM REDE E  NA  INTERNET 12

IMPRESSORA DESKJET  1

ESTABILIZADOR  220/110 VOLTS 12

MESA  COM CADEIRA 12

QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO 1,50 X 1,0M 1

AR CONDICIONADO  20.000 BTU 1
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 sou realmente um Homem, quando meus
sentimentos, pensamentos e atos tiverem uma

finalidade: a comunidade e seu progresso
Albert Einstein – Como vejo o mundo



Centro Vocacional Tecnológico

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL QTE.

Sala Polivalente

99

4.7 – SALA  POLIVALENTE
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SALAS POLIVSALAS POLIVSALAS POLIVSALAS POLIVSALAS POLIVALENTESALENTESALENTESALENTESALENTES
CONJUNTO ESCOLAR 90

Composto de mesa e cadeira, sendo o assento e encosto da cadeira e o tampo da mesa

fabricados em resina de poliéster  aditividada e reforçada em fibra de vidro, na cor branca,

com superfície lisa em ambas as faces.

Cadeira:

Largura do assento: 45cm

Profundidade do assento: 35cm

Largura do encosto: 43cm

Altura do encosto: 39cm

Altura total da cadeira: 79cm

Mesa

Largura: 61cm

Profundidade: 42cm

Altura: 72cm

MESA  PARA  RETROPROJETOR 2

 Com altura de 0,82 cm, tampo 0,60 x 0,50 cm, com rodízio, cor branca

APARELHO LEITOR DE  DVD 1

QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO MEDINDO 1,50 X 1,0 M 6

QUADRO COM APAGADOR, PARA GIZ, COR VERDE MEDINDO 5,0 X 0,20 X 1,20 M 6

RETROPROJETOR, para 2.500 lumens, 220 volts 2

TV  EM CORES,  29”, 220 VOLTS 2

DATA SHOW (projetor multimídia) resolução mínima 800 x 600 pixel, 220 volts 1

VENTILADOR DE TETO        12

Comercial, estrutura aço galvanizado na cor cinza, 04 pases em alumínio, rolamento

 blindado e rotação de 450rpm, diâmetro de 1,10m.
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4.8 – 4.8 – 4.8 – 4.8 – 4.8 – AAAAAUDITÓRIOUDITÓRIOUDITÓRIOUDITÓRIOUDITÓRIO

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QTE.

MESA PARA CONFERÊNCIA
medindo 4,00x0,90x0,75m, tampo com 28 mm de espessura com bordas arredondas,
revestido em laminado melamínico, estrutura em aço com dutos embutidos
para passagem de fiação. 1

POLTRONA TIPO DIRETOR
giratória com braços, estofada com espuma
injetada e revestida em tecido. 5

LONGARINA COM 12 CADEIRAS
cadeiras estofadas com espuma injetada, acabamento em tecido, base preta. 10

EXTINTOR com carga de gás carbônico cap. 6 kg. 6

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 1

SISTEMA MULTIMÍDIA 1



Centro Vocacional Tecnológico

104

Aliás, é um fenômeno estranho
que as ações definidas pelo planejamento

 não consigam desenvolver as regiões pobres;
para isso, é preciso pensar numa economia

que leve em conta as pessoas.
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4.9 – BIBLIOTECA
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A verdadeira cidadania, dos milhões de excluídos,
só será alcançada quando pudermos garantir,
a todos, educação e oportunidades de trabalho.
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SOFTWARES EDUCACIONAIS DE OBRAS DE REFERÊNCIA

Enciclopédia Geográfica – O Globo 01

Enciclopédia da Natureza – O Globo 01

Enciclopédia da Ciência – O Globo 01

O Corpo Humano 01

Almanaque Abril 01

Enciclopédia Encarta 01

As Grandes Navegações 01

Países Andinos 01

Nossa Língua Portuguesa – Professor Pasquale – Publifolha 01

450 Exercícios Gramaticais CD-ROM 01

Curso de Inglês 01

LIVROS DIDÁTICOS, ENCICLOPÉDIAS, DICIONÁRIOS

Literatura Infanto-Juvenil 50

Matemática Ensino Médio 45

Física Ensino Médio 45

Química Ensino Médio 45

Biologia Ensino Médio 45

Ciências Ensino Fundamental 12

Novo Tesouro da Juventude (18 volumes)   01

Gramática da Língua Portuguesa 03

Nossa Gramática – Teoria e Prática (Sacconi) 01

Novo Manual de Português – Globo 01

Novo Manual Nova Cultural – Redação 01

Dicionário de Português 02

Minidicionário  de Português 10

Coleção de Clássicos da Literatura Brasileira 01

Coleção de Clássicos  da Literatura Portuguesa 01

Dicionário Inglês/Português, Português/Inglês 01

Dicionário de Espanhol/Português Globo 01

Minidicionário de Inglês/Português, Português/Inglês 01

Coleção Barsa (Livro, CD-ROM, Videopédia e Serviço) 01

Enciclopédia Conhecer 2000 (14 volumes) 01
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EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA

Microcomputador Pentium completo 01

Impressora multifuncional 01

TV 29” com entrada para TV DIGITAL 01

DVD com leitor de várias mídias: CD, DVD 01

Balcão de Recepção, Mr. Projeto 01

Estante para livros face simples com 06 prateleiras, Mr. Pandin 06

Cadeiras, Mr. Ergoflex 27

Mesa de Leitura 4 lugares, Mr. Projeto 03

Mesa de Reunião, Mr. Projeto 01

Mesa para microcomputador, Mr. Projeto 01

Fichário, Mr. Pandin 01

Escaninho, Mr. Projeto 01

Estante para Vídeo, CD, DVD  e TV, Mr. Projeto 01
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4.10 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS
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DIRETORIA

APARELHO TELEFÔNICO
Digital com memória da última ligação, com tranca 1

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS 6
Com assento e encosto em compensado moldado, estofado em espuma de poliuretano
injetada, revestido em tecido na cor cinza, bordas em perfil de pvc, estrutura fixa com 4 pés
em aço pintado em epoxi preto

QUADRO BRANCO, EM ACRÍLICO
dimensões 1,80x1,00 com acabamento em alumínio 1

CONDICIONADOR 220 VOLTS CAPACIDADE 18.000 BTU 2

MESA PARA REUNIÃO
revestida em laminado melamínico na cor branca, bordas revestidas
em pvc preto, estrutura de ferro pintada em epoxi preto, medindo 2,20x1,00x0,75m 1

SECRETARIA

ARMÁRIO EM AÇO com 02 portas, com 05 níveis de apoio, medindo 1,98x0,90x0,45 1

ARQUIVO DE AÇO FIXO composto de 04 gavetas, medindo 1,33x0,39x0,72m 1

ESTANTE DESMONTÁVEL em aço chapa 24, pintado na cor cinza, com 06 prateleiras,
medindo 1,98x0,92 x0,44m 1

CADEIRA ESTOFADA COM RODÍZIO, com revestimento em vinil 2

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS 6
Com assento e encosto em compensado moldado, estofado em espuma de poliuretano
injetada, revestido em tecido na cor cinza, bordas em perfil de pvc, estrutura fixa com 4 pés
em aço pintado  em epóxi preto 1

ESTABILIZADOR potência nominal de 1,0 kVA, entrada 110/220v, 60hz 1

FAC-SÍMILE DIGITAL com secretária eletrônica, acionamento remoto do fax e da secretária 1

FICHÁRIO DE MESA EM AÇO, pintado na cor cinza, com 02 gavetas para fichas 5x8 1

MESA PARA MICROCOMPUTADOR, revestida em laminado melamínico na cor branca
bordas revestidas em pvc preto, medindo 0,80x0,60x0,73m 1

VENTILADOR DE TETO COMERCIAL, estrutura em aço galvanizado na cor cinza e 04 pás
 em alumínio, rolamento blindado e rotação de 450 rpm, diâmetro de 1,10m 1
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL, completo, incluindo leitor e gravador de CD / DVD 1

SCANNER DE MESA com resolução ótica 600 dpi, acompanhado de softwares 1
apropriados, incluído reconhecedor de textos ocr

IMPRESSORA JATO DE TINTA com interface paralela cetronics, fonte de alimentação
110v, resolução 300x300 dpi colorido e preto e branco, bandeja de alimentação de folhas
soltas formato Carta e A4, com alimentação contínua de até 100 folhas 1

MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, revestida em laminado melamínico 2

MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 3,0 MEGA PIXELS 1

FLANELOGRAFO com forro verde, acabamento em alumínio, dimensões 1,50x1,20m 1

LUZ DE EMERGÊNCIA 1

EXTINTOR com carga de gás carbônico cap. 6 kg 1

CANTINA

ARMÁRIO EM AÇO com 02 portas com 05 níveis de apoio, medindo 1,98x0,90x0,45 1

CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, em aço inox, capacidade 05 litros, com controle de
temperatura por termostato, 220v, 60 hz 1

FOGÃO DOMÉSTICO, ESMALTADO, com 04 bocas e regulador de gás
1

GELADEIRA DOMÉSTICA, ESMALTADA, capacidade mínima 230 litros,
com gaveta para degelo e gaveta com tampa para legumes 1

BEBEDOURO tipo gelágua para garrafão de 20 litros, esmaltado, equipado com torneiras
para água gelada e natural, com aparador de respingos, compressor de 1/10 HP, 220v 1

LIQUIDIFICADOR com no mínimo 03 velocidades, pulsar e copo autoclean 1

LUZ DE EMERGÊNCIA 1

EXTINTOR com carga de gás carbônico cap. 6 kg. 2

ALMOXARIFADO
.

ARMÁRIO EM AÇO com 02 portas com 05 níveis de apoio, medindo 1,98x0,90x0,45 2

ARQUIVO DE AÇO FIXO composto de 04 gavetas medindo 1,33x0,39x0,72 m 1

ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO chapa 24, pintado na cor cinza, com 06 prateleiras,

medindo 1,98x0,92x0,44 m 6

EXTINTOR com carga de gás carbônico cap. 6kg 1
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5 – INFO5 – INFO5 – INFO5 – INFO5 – INFOVIAS DO DESENVVIAS DO DESENVVIAS DO DESENVVIAS DO DESENVVIAS DO DESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO
A Serviço da Educação
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muito do que existe, apesar de morto,
não quer deixar o novo nascer

Hélio Amorim
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5.1 – Concepção e Finalidades

I – Introdução

O projeto “ Infovias do Desenvolvimento”  aqui apresentado, tem como objetivo principal
definir e especificar  os meios  físicos, tecnológicos e  de pessoal necessários à implementação
de uma infraestrutura de suporte ao programa de educação a distância.

As Infovias nada mais são do que estradas eletrônicas que permitem o trânsito de
informações na forma de imagem, som e texto entre um ponto gerador e transmissor e dife-
rentes pontos receptores.

Nesse projeto pretende-se garantir o suporte da transmissão e/ou recepção de informa-
ções pelo sistema de Vídeoconferência e  Internet.

As Infovias, como concebidas, poderão atingir, por intermédio do método de ensino a
distância e de forma massificada, contingentes populacionais, em áreas remotas do país.

II – A  Importância do Ensino a Distância

O ensino a distância é o sistema de Educação do Futuro, já presente  em vários
países. Precisamos usar com urgência esse instrumento moderno de grande alcance so-
cial a fim de atender a demanda reprimida da educação.

As  salas de aula, com presença virtual do professor, que assistirá a classe, a distân-
cia, utilizando os métodos e as técnicas das vídeoconferencias, assegurarão a interatividade
entre professor e aluno.

Deve ser estudada  sua aplicação, prioritariamente, em cursos profissionalizantes de
nível básico, em cursos da área de ciências, com ênfase para matemática, física, química e
biologia, e em cursos de pós-graduação para professores da rede pública

Vale destacar que as técnicas e os procedimentos definidos nesse projeto, com o atrati-
vo da interatividade proporcionado pelo sistema de videoconferência e pela Internet, irão per-
mitir o funcionamento de uma sala virtual com ensino de qualidade.

Entendemos que esses procedimentos, quando utilizados no processo de ensino a dis-
tância, encurtarão a distância do conhecimento. Populações distantes, sem esperança  de ter
nos seus municípios, novos e melhores cursos nas áreas do ensino básico, técnico,
profissionalizante ou de graduação, poderão ser atendidas através dessa ferramenta poderosa.

Deve ser planejado a sua aplicação nas diferentes áreas do conhecimento e em diferen-
tes  níveis: extensão, especialização, graduação, sequencial  e outros.

Atenção especial deve ser voltada para os professores leigos, agentes de saúde, agri-
cultores, jovens, profissionais liberais  que trabalham com a vocação de sua região.

Enfatizamos, mais uma vez, que as técnicas e os procedimentos definidos nesse projeto,
com o atrativo da interatividade, irão permitir que se faça uma educação a distância em quanti-
dade e qualidade, principalmente nas regiões subdesenvolvidas, onde torna-se imperativo a
sua aplicação para que se possa resgatar a curto prazo a cidadania daquela  população.
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III – Infraestrutura Tecnológica

Para a execução deste projeto, faz-se necessária a implantação de uma Rede Estadual
de Telecomunicações com a  Rede de Videoconferência separada da Rede de Dados.

Tal exigência deverá ser atendida pelo fato de que uma videoconferência, com qua-
lidade aceitável para fins educacionais, exige uma taxa de transmissão de 30 quadros
por segundo.

Para se obter esta taxa, é necessária a utilização de uma faixa mínima de 256 kbps,
se forem utilizados os protocolos específicos H320 e H323 e softwares proprietários de
compressão.

A utilização de um único segmento para dados e videoconferência implicaria a adoção
de um protocolo único, no caso o TCP/IP.  Para se conseguir a mesma qualidade de 30 qua-
dros por segundo com o protocolo TCP/IP, sem os benefícios da compressão de dados obti-
dos pelos softwares e protocolos fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos, seria ne-
cessária uma faixa bastante superior, e maior custo de transmissão. Isso, sem contar com o
fato de não se poder sempre dispor dessa faixa sem congestionamento de dados.

IV – Preparação do Ambiente WEB

É fundamental a utilização de um ambiente Web para criação e apoio de cursos a distân-
cia. Esse ambiente deve ser dotado de um elevado grau de interatividade, que possibilite
intensa participação do aluno e permita ao professor a criação de material de estudo.

V – Preparação de Cursos e Material Didático

Para a realização dos trabalhos iniciais de implantação do projeto, é necessária a
contratação de serviços de consultoria em planejamento de sistemas de educação a distân-
cia, abrangendo aspectos tecnológicos, pedagógicos, metodológicos e operacionais. Faz-
se necessário, também, a realização de cursos para capacitação de equipes que venham
trabalhar nas práticas de ensino a distância.

Para cada curso a ser ministrado no sistema proposto, é necessária a elaboração de
material didático adequado ao projeto pedagógico do respectivo curso. Esse material de-
verá preencher requisitos mínimos de qualidade, devendo ser capaz de despertar o interes-
se do aluno. O sucesso do curso está intimamente relacionado com a qualidade desse
material. Dessa forma, cuidados adicionais serão tomados na sua concepção. As equipes
que trabalharão diretamente na elaboração dos cursos receberão orientação e treinamento
de profissionais com experiência comprovada na área.

Um curso em videoconferência será bem sucedido se:
• proprocionar boa interatividade entre professor e aluno
• permitir  a reutilização de conteúdos já existentes, em mídia digital
• adotar método pedagógico de aula
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• tiver como pessoal de apoio na Sala “Master” de Transmissão:
• um coordenador geral, responsável por todo o sistema;
• três técnicos operadores do sistema de videoconferência;
• três técnicos de nível médio, com a função de auxiliar na operação do sistema.
• tiver como pessoal de apoio na Sala de Recepção
• um coordenador local, responsável pela programação;
• cinco monitores com função de tutoria presencial e de apoio aos  laboratórios;
• cinco estagiários, funcionando como apoio aos monitores.
São exemplos de cursos:
• Cursos para capacitação de professores leigos
• Cursos de graduação a distância de física, química, biologia e matemática
• Cursos na área de Saúde: agentes de saúde, gestão de sistemas de saúde,
      telemedicina
• Cursos na área de gestão escolar
• Cursos na área de gestão empresarial
• Cursos na área do turismo
• Cursos na área de informática
• Cursos na área da agricultura e irrigação
• Cursos na área da preservação do meio ambiente
• Cursos na área da gestão dos recursos hídricos
• Cursos na área da convivência com a seca

VI – Biblioteca Multimídia

Para suprir as necessidades de consultas e pesquisas de  alunos e professores, serão
implantadas em cada ponto de recepção e transmissão, bibliotecas multimídias, com
equipamentos e mobiliários adequados, além de livros, CD-ROM e vídeos instrutivos.

Vide Projeto da Biblioteca.

VII – Infraestrutura Física

A  Rede de Videoconferência deverá contar com  salas  “Master”, geradoras de sinais,
de preferência instaladas nas universidades ou institutos de ensino e pesquisa,  para a trans-
missão das aulas e conferências.

Essas salas de aula transmissoras e receptoras, que formam o sistema da
videoconferência,  devem obedecer a todas as especificações técnicas exigidas para que se
tenha um bom desempenho. Fatores como luz, cor, acústica e tamanho devem ser devidamen-
te detalhados. Vide concepção adiante.

Os equipamentos necessários, como mobiliário, videocâmara, microfone, telão e proje-
tor, deverão ser  adquiridos mediante criteriosa especificação. Vide relação e especificação
a seguir.
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5.2 – Concepção da Sala Master – Geradora

o
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SALA MASTER DE VIDEOCONFERÊNCIA

TV de LCD 42 Polegadas  com Progressive Scan 3

Gravador e Reprodutor de DVD Slim com DivX e Entrada DV frontal 1

Terminal de Vídeoconferencia (End Point), compatível com as
recomendações do padrão ITU-T, para os protocolos de áudio, vídeo, ISDN
e IP. Suportar NTSC ou PAL, permitir a transmissão de 30 quadros por
segundo a partir de 192Kbps, taxas de transmissão até 2 mbps em IP e 512
Kbps em ISDN, Auto focus, controle remoto de câmara, permitir multiponto
até quatro sites sem MCU, geração de streaming, câmara com zoom ótico
de no mínimo 10x, permitir a movimentação do focado automaticamente,
para sala de aula de até 45 alunos. 1

Soft de QoS na rede IP e Diffeserv (Serviços diferenciados) tipo Ip
de serviço ToS. 1

Microfone de teto 1

Gravador de vídeo e Streaming 1

Vortex Audio Mixer 1

Microfone tipo toque para o professor 1

Microfone tipo toque para o aluno 1

Altofalante de teto - Two 2’x2pol 1

Amplificador de áudio de 80 watts rms 1

Cabo de  Áudio (1000') 2

Unidade multiponto MCU (Multipoint Control Unit), compatível com os
padrões das recomendações ITU-T para áudio e vídeo, -25 pontos IP 12 IP
sites@384 kbps or 24 sites@128 kbps, IVR/DTMF, SWCP,
VCS, MGCManager 1

EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS
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MOBILIÁRIO

MESA DE UNIÃO 45
POLTRONA FIXA COM BRACOS 45
SUPERF GERENTE 200X90 BASE YI C/ROD 1
POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 2
MESA DE UNIÃO 23
CADEIRA FIXA 45

SWITSWITSWITSWITSWITCHCHCHCHCH

48 10/100/1000 ports via RJ45 and 4 Mini-GBIC ports 1

ROTEADORES

 3 (10/100/1000) ethernet LAN interfaces, 256 MB DRAM VPN accelerator 2
 4 Portas Alta velocidade Seriall NIM 2
 VPN / FIREWALL BUNDLE 2
Upgrade to 512MB 2

PLATAFORMA DE VOZ

Central telefônica VOIP compatível com o sistema integrado de Videoconferência 1

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESS

Acess Point, Controller Wireless, Terminais Wi-Fi 1

SERVIDORES

Pentium IV (2.8GHz), 1GB, HD 80GB Sata 45
Power Edge 1950 2GB RAM – HD 300GB 4
Windows Server 4
Placa PCI wireless Netgear p/ desktop 45
Monitor LCD 15'’ LG 45
Licenças Server user 4

SEGURANÇA

Sistema de Segurança de Rede  com CheckPoint gateway, servidores, diskbased,
encriptadores, UTM Edge XU 1
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5.4 – Concepção da Sala de Recepção de Videoconferência
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CARACTERÍSTICAS DA SALA DE RECEPÇÃO

ACÚSTICA DA SALA
• colocar revestimento acústico tipo sonex ou revestir de carpete a parede dos fundos
• evitar materiais com superfície polida que aumentam a reverberação do som: vidro,

granito;
• preferir aparelhos de refrigeração tipo split de baixo nível de ruído.

ILUMINAÇÃO
• a melhor iluminação é a indireta (difusa) que diminui as sombras nas faces
• usar fluorescentes e não misturar com incandescente
• a intensidade de luz deve ser no mínimo 740 lux na face dos alunos
• colocar cortinas ou persianas nas janelas

INSTALAÇÕES
• deve ser prevista instalação telefônica
• usar dutos para os cabos e/ou conduites no piso

DECORAÇÃO E OUTROS
• usar cor neutra como cinza claro, azul, bege; evitar a cor branca
• evitar espelhos, plantas e cores fortes
• instalar sinal “NO AR” fora da sala

• colocar relógios sincronizados com as outras salas
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 EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS

TV de LCD 42 Polegadas Time Machine com Progressive Scan 42LC2RR LG 2

7200-23239-014 – VSX 7400s Presenter: Incl VSX 7000s, 1 microphone array, Visual Concert
 VSX, People+Content IP, Portuguese remote, North American/European power cords, 1 year
premier service, order network modules separately COUNTRY CODE 41 1

2215-22001-001 – VSX System Shelf for mounting on flat panel displays. Compatible with
VSX 7000s, VSX 7000, VSX 6000, VSX 5000 and ViewStation systems 1

2215-23775-001 – VSX Ceiling Microphone Array:  Includes Microphone Array with 2'/60cm
drop cable, VSX Electronics Interface with Mounting Hardware, Wall Plate with 10'/3m cable,
30'/9m & 50'/15m plenum cables. For systems compatible with VSX Microphone Array 2

MOBILIÁRIO
MESA DE UNIÃO 45
POLTRONA FIXA COM BRAÇOS 45
MESA DE UNIÃO 23
CADEIRA FIXA 45

SWITCH
B2H124-48-48-Port L2 10/100 Ethernet Switch 1

ROUTER
XSR – 1805-XSR Security Router, incl EOS IP Routing, 210/100 ports, 2 WAN slots,
VPN accelerator 1
XSR-64MB-MEM – 64 Mb Memory upgrade for XSR 1805 1
XSR-1805-RKMT – XSR-1805 rackmount kit 1
NIM-SER-02 – 2 Port High speed serial NIM 1
NIM-V35-CAB-04 – 4 port V 35 DTE serial cable for NIM-SER 1
XSR-18XX-FW – Firewall Code upgrade for XSR1800 series 1

HIPATH WIRELESS
Acess Point,Terminais Wi-Fi 1

SERVER / DESKTOP
Pentium D 820 (2.8GHz), 1GB, HD 80GB Sata 45
Placa PCI wireless Netgear p/ desktop 45
Monitor LCD 15'’ LG 45

SEGURANÇA
CheckPoint UTM Edge XU 1
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Regeneradores de Energia 2
POWER-PLANT, fab Ps- Áudio, 1200w

Equalizador 1
Processador digital SHGE90, fab Technics

Microfone de Lapela Shure 1
Microfone de Pódio Shure 2
Microfone sem Fio LAVFCC4T3 4
Cabos de Áudio e Vídeo Monster Cable 1

Monitores 2
Sony ou similar de 10”, color, TV e computador

Retroprojetor 1
3M, mod 1750, 3800 lumens, lentes triplas, sintonizador óptico, área de exposição
285x285mm

Condicionador de Ar 18.000 BTU 2
Tipo split, baixo nível de ruído e consumo. Timer 24 horas, painel frontal, defletores de
ar ajustáveis manualmente na vertical e horizontal, controle remoto, unidade
interna com gabinete em plástico de alta resistência, termostato com controle
de – frio a + frio, chave seletora de frio máximo, frio mínimo, ventilação alta,
ventilação baixa e desligado, filtro com saída superior, compressor rotativo,
tensão nominal 220V, frequência 60Hz

Nobreak Online 2,0 kVA 1
Microprocessador, tensão nominal de entrada 110/220 V (seleção automática),
frequência 60 Hz, tolerância à variação  freqüência na entrada +- 5 Hz, distorção
harmônica total (DHT) < 5%, ruído audível (a 1m) <55 db (A), indicadores visuais
rede presente, saída ligada, baterias em uso, baterias em carga, baterias seladas
2x12V/28Ah, tomadas de saída: 6 + 1 borne de extensão, porta de comunicação
serial padrão RS232, software de gerenciamento do UPS incluso, refrigeração
própria interna, possibilidade de expansão de autonomia.

Nobreak (ShortBreak) 1,2 kVA 1
Microprocessador; tensão nominal de entrada 110/220 V (seleção automática);
frequência 60 Hz; tomadas de saída 4; forma de onda PWM; bateria selada 2;
tempo de transferência < 3 m; alarme sonoro de fim de bateria; filtro de linha tipo
EMI/RFI; led’s indicadores rede, bateria e carga; proteção total contra curto-circuito,
saída 110V; carregador inteligente; possibilidade de expansão de autonomia
(adição de baterias).

Estabilizador de Potência 5
Potência Nominal de 1 KVA; Entrada Bivolt 110/220 V, 60 Hz, monofásico;
Tolerância a Variações tensão na entrada de +15%; Tensão de saída em 110v
com variação de + 5%; Nível de distorção < 2%; filtro de transientes;
4 (quatro) tomadas de saída; Isolamento entre o circuito de entrada e o de saída;
Proteção contra sobre tensão e sobrecarga; Chave geral;
Indicação de funcionamento.
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5.6 – BACKBONE DAS INFOVIAS
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6 – PLANTAS E LAYOUT
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ITEM AMBIENTE UNID. QUANT.

01 Recepção m² 24,50
02 Secretaria m² 19,60
03 Diretoria m² 19,60
04 Eletromecânica m² 63,40
05 Sala Profissionalizante 01 m² 31,30
06 Sala Profissionalizante 02 m² 31,30
07 Sala dos Professores m² 31,30
08 Laboratório de Física m² 52,70
09 Laboratório de Química m² 52,70
10 Laboratório de Biologia m² 52,70
11 Laboratório Vocacional m² 76,30
12 Laboratório de Informática m² 50,00
13 Sala de Videoconferência m² 59,10
14 Sala de Aula 01 m² 50,00
15 Sala de Aula 02 m² 50,00
16 Sala de Aula 03 m² 50,00
17 Biblioteca m² 155,00
18 Auditório m² 200,00
19 WCs Masculino / Feminino / Deficiente m² 54,85
20 Cantina m² 11,00
21 Almoxarifado m² 11,00

1.146,35

QUADRO DE ÁREAS POR AMBIENTE (CVT PADRÃO)
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7. PLANILHA DE CUSTOS – estimativa

Apresentaremos uma estimativa de custos dos equipamentos, instalações e obras.

7.1. Equipamentos e Instalações:

• Laboratório de Física ....................................................................   50.000
• Laboratório de Biologia .................................................................   55.000
• Laboratório de Química ................................................................   55.000
• Laboratório de Análises de Solo e Água .......................................   60.000
• Oficina de Eletromecânica ...........................................................   40.000
• Sala de Informática........................................................................   30.000
• Móveis e Utensílios .......................................................................   45.000
• Sala Polivalente (2).........................................................................   25.000
• Biblioteca Multimídia  ....................................................................   45.000
• Sala Videoconferência (recepção e master) ...............................      100.000
• Auditório..................................................................................................145.000

Total         R$ 650.000,00

7.2. Obras

Um CVT pode ser instalado de dois modos:

1°) Como construção nova.

      Nesse caso, estima-se recursos da ordem de R$ 1.000.000,00 para sua constru-
ção, que deverá ter uma área coberta de no mínimo 1.000m².

2°) A obra é adaptada a uma construção existente no município. Se esta tem área
coberta suficiente para abrigar o CVT,  estima- se uma verba de R$ 400.000,00.
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8. MOMENTO HISTÓRICO




	capa bd a4.pdf
	Página 1


	titulo: CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO:A EXTENSÃO DO SABER A SERVIÇO DA POPULAÇÃO 
	Nome do autor: Detalhamento do projeto de um Centro Vocacional Tecnológico e das Infovias do Desenvolvimento, de autoria do Deputado Ariosto Holanda
	Data: 2009


