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“ “Neste ano de 2016, celebramos dois anos de parce-
ria com a Homelab. De fato, seria pouco tempo para 
falar muita coisa. Porém, essa relação é muito significa-
tiva e vale ainda dizer que tem contribuído muito para 
o trabalho e a missão de nossa escola através de seus 
produtos, que apresentam uma qualidade incompará-
vel, sem esquecermos o atendimento único. Queremos 
que essa parceria continue por muitos e muitos anos. 
Quem tem Homelab tem qualidade e inovação em sua 
escola. Esse é o conceito que nos sustenta!
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Microscópio 
Trinocular

e Kit Câmera:
dois grandes diferenciais para aulas práticas

O microscópio é um instrumento de 
particular importância nas aulas experi-
mentais de química, biologia e física, pois 
proporciona aos alunos a observação de 
estruturas e seres invisíveis a olho nu. O 
ideal, recomendado por educadores, seria 
que cada microscópio fosse compartilha-
do em sala de aula por no máximo quatro 
alunos. Sabendo que nem sempre isso é 
possível na realidade escolar brasileira, a 
Homelab oferece um instrumento que é 
perfeito para atender a essa necessidade: 
o Microscópio Trinocular 1600X com o 
Kit Câmera para TV. Ele se chama Trino-
cular porque permite três tipos de obser-
vação: uma para cada olho e mais uma sa-
ída para conectá-lo à câmera, que possui 
alta resolução (480 linhas), com saída RCA 
e filtro para a correção de luz, garantindo 
a transmissão da imagem do microscópio 

em data show ou televisão. Basta acoplar 
a câmera na porta trinocular do tubo e li-
gá-la à rede elétrica, transmitindo as ima-
gens em uma tela, para que toda a turma 
possa assistir ao que está sendo observa-
do na lâmina. 

Kit Câmera para TV 
Bivolt / Cód: 19471

Microscópio 
Trinocular 1600X 

Iluminação de LED/ 
Cód: 20338
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Boas práticas de laboratório exigem a 
segurança de professores e alunos ao li-
dar com componentes químicos durante 
um processo de experimentação, quando 
podem ocorrer inalações de substâncias 
tóxicas. Por isso, é importante o uso de 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individu-
al) como luvas, óculos de proteção, lava-o-
lhos, aventais e, principalmente, um equi-
pamento de laboratório como a Capela 

de Exaustão da Homelab. Ela é composta 
por fibra de vidro, possui isolante elétri-
co e térmico, além de resistência ao fogo, 
à força mecânica e à oxidação. Elimina o 
risco de vapores tóxicos e odores durante 
a manipulação de reagentes de labora-
tório, garantindo um ambiente saudável 
de estudo e assegurando a proteção em 
qualquer procedimento laboratorial que 
envolva algum risco de contaminação. 

Capela de Exaustão / Cód: 18931

Óculos de Proteção/ 
Cód: 12590

Luvas para 
Procedimento / 
Cód: 18054

Boas 
práticas de 
laboratório
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experimentando

A mudança de estado 
líquido-gasoso e 

vice-versa 
Objetivo: reconhecer as mudanças de 

estados denominadas vaporização e con-
densação (liquefação). 

Material:
• Um suporte com haste, tripé delta e 

sapatas niveladoras;
• Um tripé para tela de aquecimento;
• Um copo béquer;
• Um termômetro – 10 a 110 ºC;
• Uma pinça com mufa e garra;
• Uma lamparina;
• Um espelho plano;
• 20 mm de mangueira para fixação de 

termômetro;
• Um agitador (canudo ou haste de 

madeira);
• Uma garrafa térmica com água 

quente;
• Um pano de limpeza;
• Uma caixa de fósforos;
• Um cronômetro (ou similar).

Procedimento: Monte o aparelho com 
os materiais citados acima. Mantenha o 
conjunto afastado de possíveis raios so-
lares. Coloque 50 ml de água quente no 
copo de béquer. Anote a temperatura 
inicial. Coloque a lamparina sob a tela de 
amianto. Acenda a lamparina. De dois em 
dois minutos, movimente a massa líquida 
com o agitador e registre a temperatura 
(até seis minutos após a ebulição da água). 
Com os dados obtidos, faça o gráfico tem-
peratura X tempo do fenômeno. Destaque 
no gráfico a região que corresponde à va-
riação de temperatura ocorrida durante 
a atividade. Em algum momento, o corpo 
deixou de receber energia térmica e, após 

certo tempo a temperatura deixou de su-
bir. Teve início a vaporização. 

Tipos de vaporização: 

• Evaporação: átomos ou moléculas 
de uma substância em estado líquido ga-
nham energia suficiente para vencer a 
tensão superficial e passar ao estado de 
vapor. É um processo lento e superficial, 
ocorrendo a qualquer temperatura.

• Ebulição: é rápida e ocorre pelo 
aquecimento da substância. 

• Calefação: ocorre quando um líqui-
do entra em contato com uma superfí-
cie que se encontra a uma temperatura 
muito maior que a de ebulição do líquido. 
Para melhor observar o fenômeno da ca-
lefação, coloque um espelho voltado para 
baixo sobre os vapores desprendidos pela 
água em ebulição.

Explicação: quando um corpo inicia 
uma mudança de fase, sua temperatura 
deixa de variar e toda a energia térmica 
que ele receber será destinada à realiza-
ção de troca de fase. A temperatura só 
subirá ou descerá novamente quando o 
corpo já se encontrar na fase seguinte.

Kit de Ciência / Cód: 18995
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RAIOX

CONJUNTO DE 
MECÂNICA 
ARETE
Cód: 18998

Nível de ensino: para o 
Ensino Médio e o Ensino 
Técnico.

Acompanha 
roteiro de 

experimentos.

Equipamento da área de Me-
cânica destinado ao estudo de 
cinemática, dinâmica, estática, 

hidrostática e movimentos 
periódicos.

Função: estudo do conteúdo de Mecânica; 
estudo de assuntos como:

• Polia fixa, polia móvel, talha exponen-
cial e cadernal paralelo;

• Condições gerais de equilíbrio estático; 
pêndulo simples;

• Lei de Hooke, a constante elástica e a 
força restauradora numa mola helicoidal;

• Terceira lei de Newton;
• Associação de molas helicoidais, traba-

lho e energia mecânica num sistema carga 
mola helicoidal;

• Conservação da energia mecânica num 
sistema carga mola helicoidal; MHS num sis-
tema oscilante massa e mola helicoidal; em-
puxo;

• Princípio de Arquimedes; lançamento 
horizontal de projétil. 

Pode ser adquirido 
pelo Cartão BNDS.

Composição:
• Sistema de sustentação: tripé Wa-

ckerritt;
• Massas pendulares de troca rápida 

com volumes iguais e pesos diferentes;
• Rampa para lançamentos em ma-

deira;
• Três molas helicoidais aferidas; 

cilindro de Arquimedes em nylon; 12 
massas acopláveis; quatro cabides para 
massa;

• Três conjuntos de roldanas móveis 
com gancho;

• Escalas milimetradas;
• Dinamômetro tubular para medi-

das modulares das forças de tração.

6



Para o ensino de conteúdos de Mate-
mática voltados para o Ensino Fundamen-
tal como razões, proporções, triângulos 
semelhantes, produtos notáveis e teore-
ma de Tales, a Homelab possui o produto 
ideal: Conjunto Proporções.

Muitas vezes, esses conceitos matemá-
ticos derivados da decomposição das pro-
priedades de um triângulo ou um quadra-
do são demasiadamente abstratos para 
que os alunos possam compreender na 
prática. Por isso, a utilização do Conjun-
to Proporções pode auxiliar numa visão 
prática do que está sendo ensinado.

O Conjunto Proporções da Homelab 
é composto por duas escalas milimetra-
das de 320 mm; duas referências elásticas; 
um painel vertical para razão e proporção, 
com dois conjuntos de pés; um eixo com 

fixação magnética; oito indicadores mag-
néticos circulares; cinco tábuas de pro-
porções e dez linhas de referências de 185 
mm. Sua utilização é simples: através das 
tábuas de proporções em conjunto com 
os indicadores magnéticos, o professor 
pode exemplificar no painel vertical os 
modelos geométricos de razões e pro-
porções, enquanto que os alunos podem 
utilizar as tábuas menores para chegar às 
conclusões de problemas matemáticos 
em parceria com o professor.

Com o Conjunto Proporções da Ho-
melab, os alunos vão compreender a 
linguagem matemática mais facilmente, 
assim como o que está por trás dela e as 
formas de empregar seus conceitos de 
maneira prática no dia a dia. 

CONHEÇA O
CONJUNTO PROPORÇÕES

HOMELAB

Conjunto Proporções / Cód: 22146
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REMETENTE: Rua General Potiguara, 1428 | Cond. Conesul | Lote 10 | Novo Mundo | Curitiba - PR | Brasil | 81050 -500

(Des) 
complica

homelab.com.br
/homelabcasadolaboratorio/homelabcasadolaboratorio

(41) 99261-4839

homelab@homelab.com

(41) 3212-7899

As células são a unidade fundamental da vida, sendo encontradas em todo e qualquer 
ser vivo.

Entre as diferenças que separam a célula vegetal da animal, destaca-se a presença de 
vacúolos, plastos e parede celular.

Para conhecer melhor as estruturas típicas e as diferenças, tenha em seu laboratório 
e mesmo na sala de aula os modelos celulares.

Célula Animal / Cód: 6024S

Célula Vegetal / Cód: 6026S


