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RESUMO 

Introdução: Uma das mais importantes ferramentas da Biologia moderna, os microscópios 

foram responsáveis por grandes descobertas relacionadas à vida. Estes aparelhos, que 

permitem a observação de materiais invisíveis a olho nu, possibilitaram ao homem explorar 

um mundo tão amplo e desconhecido quanto o próprio universo, proporcionando avanços nos 

conhecimentos sobre os seres vivos, nas pesquisas biomédicas e diagnósticos médicos. Desde 

sua invenção no século XVII, os microscópios passaram por evoluções que os tornaram mais 

potentes e precisos. Tecnologias ópticas especiais foram desenvolvidas para proporcionar uma 

observação mais clara e reveladora. Os aprimoramentos foram aplicados, principalmente, aos 

sistemas de iluminação e nos tipos de luz que atravessam os espécimes. Hoje, existe uma 

grande variedade de tipos de microscópio para diferentes tipos de aplicações, divididos entre 

três categorias principais: a microscopia de luz, microscopia eletrônica e a microscopia de 

ponta de prova. 

Objetivo: Conhecer os componentes e aprender a manipular o microscópio, identificando as 

diferentes estruturas do equipamento e preparar lâminas a fresco. 

Metodologia: Será feito uma aula expositiva com a historia da microscopia, as principais 

diferenças entre os equipamentos e sua manutenção. Na sequência será realizada a confecção 

de lâminas a fresco para aperfeiçoar as técnicas de focalização e identificação de estruturas. 

As lâminas produzidas serão: Cortiça (Robert Hoocke – celas), Elodea sp (cloroplastos e 

ciclose), Briófitas (célula vegetal, estrutura da planta), Impressão Epidérmica (complexo 

estomático), Coloração de Gram (técnica morfotintorial de bactérias), Mitose assimétrica em 

levedura (divisão celular), Circulação sanguínea (visualização nadadeira caudal do peixe 

Beta). 

Resultados: Esperamos atender as expectativas dos participantes em relação ao uso do 

equipamento microscópio e a preparação de lâminas a fresco.  Essa atividade é importante 

para o processo de ensino e envolve ações que promovem o aprendizado.  
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Conclusão: Observou-se o microscópio, suas estruturas e suas respectivas funções, 

aprendendo a manuseá-lo e a preparar lâminas a fresco. 
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