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Objeto Episcópio Nº 0275 

Categoria Maquinaria e Tecnologia  

Título Retroprojetor 

Assunto Audiovisual 

Autor - 

Data/Local  

Material/Técnica Metal; plástico; vidro. 

Assinatura/Marca/Fabricação  

Origem  

Dimensões 

Altura 79 cm                           Diâmetro  

Largura 36,5 cm                              Peso 12,50 kg 

Profundidade 45,5 cm   

Moldura/Base/Estojo  

Procedência Biblioteca Universitária 

Modo de Aquisição Transferência                    Compra               Coleta  

 Depósito X                    Doação              Permuta  

 Legado               

Documentos Existentes  

Números Antigos  

Estado de Conservação Bom X Regular  Ruim  Restaurado   

Estado de 
Conservação/Descrição 

A parte da frente está quebrada em várias partes. Na parte de trás uma 
das extremidades está quebrada. Falta área de vidro onde o material a 
ser projetado seria colocado e espelhos. Há diversos arranhões em todo 
o aparelho. 

Restauração  

Descrição Aparelho retangular de plástico amarelado. Possui na parte da frente 
uma área quadrada com bordas arredondadas, uma lente redonda e a 
inscrição “Minolta TruVision Projector MTP101” em branco, em um 
retângulo cinza. Abaixo dessa área há duas grades cinzas para saída de 
ar. Do lado esquerdo há um botão circular de plástico branco para 
regulagem de foco da lente (este botão não é o original) e alça preta 
para carregar o aparelho. Há uma fita colada com a identificação “EP – 
03” em azul. Do outro lado há quatro círculos em baixo relevo onde 
havia apoios para o aparelho. Na parte de cima há uma tampa com duas 
etiquetas informativas (¹) e (²). Na parte de trás do aparelho há uma 
área retangular recuada na cor cinza com dois botões, o primeiro preto, 
retangular e do tipo chave, com as identificações: “AUTO”, “OFF” e 
“CONT.” e o segundo é branco, redondo e possui as identificações: 
“WORK LAMP BRIGHTNESS”, “MIN” e “MAX”. Ao lado há uma chave que 
possibilita a abertura da tampa do aparelho, em plástico amarelado com 
a identificação em relevo: “LOCK” e “UNLOCK”. Abaixo deste há uma 
chave com a identificação “ELEVATION”, que serve para controle da 
altura do aparelho, abaixo dessa alavanca há um apoio em plástico cinza 
e preto, que fica mais alto ou mais baixo. Do lado direito há a palavra 
“MINOLTA” em preto abaixo de um símbolo azul. Ao lado há um botão 
giratório com a identificação “SUB FOCUS” em relevo. No interior da 
tampa há uma placa retangular de plástico branco. 
 

Histórico da Peça 
 Pertencia ao setor de Audiovisuais vinculado à Biblioteca Universitária, 



 

 

 

 

 

 

 

 

era utilizado por professores em sala de aula.  

Projetor de imagens ou texto em papel normal, não precisa estar em 
transparência, reproduz revistas, livros, desenhos, fotografias, jornais e 
objetos como: canetas, moedas, joias e possui alça lateral facilitando o 
transporte do aparelho. O episcópio tem a vantagem de projetar 
imagens opacas, mas possui vários inconvenientes . Além de exigir uma 
sala totalmente às escuras e um bom ecrã, para que as imagens 
ganhem brilho e recorte, o utilizador não pode projetar uma imagem 
durante muito tempo. Se o fizer, arrisca-se a ficar com ela amarelecida 
e em mau estado. E se utilizar um livro valioso, além de lhe estragar a 
lombada, ficará com as páginas ressequidas, onduladas, amarelecidas e 
quebradiças, tal como sucede quando se deixa um ferro quente de 
passar a roupa, durante muito tempo, sobre uma folha de papel. É que, 
incidindo diretamente sobre a superfície opaca da imagem, o calor e a 
luz são facilmente absorvidos pelo papel, com as respectivas 
consequências. Funciona com quatro lâmpadas de 300 w. Voltagem: 
110v, necessitava de um grande transformador para ser ligado. 

Inscrições (¹) CAUTION 
Do not leave any time that is heat sensitive on platen glass for over 3 
minutes. 
 
(²) CAUTION 
• EYE DAMAGE MAY RESULT FRON DIRECT VIEWING OF THE LAMP. 
• LE FAIT DE REGARDER DIRECTEMENT L’AMPOULE PEUT 
OCCASIONNER DES troubles occulaires. 

 

Exposições  

Bibliografia http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462366396-retroprojetor-c-
ventilaco-cs300h-visograf-iec-bivolt-2000-_JM Acessado em 15/03/2013 
as 10h00min. 

Observações  

Registro fotográfico Data: 10/04/2013 Câmera: Sony Cyber-shot DSC-
W560 

Fotógrafo: Vanessa Lischeski  

Responsável  Vanessa Lischeski 13/03/2013 



Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


