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A microscopia e as células
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História das lentes
• Não se sabe ao certo quando as lentes foram

inventadas. Já em 721 a.C., há relato de um cristal

de rocha recortado com propriedades de

ampliação.

• Contudo, as lentes passaram a ser realmente

conhecidas e utilizadas por volta do ano 1280, na

Itália, com a invenção dos óculos.

• Com sua rápida popularização, logo começaram as

primeiras experiências de combinação de lentes para

aplicação em instrumentos de ampliação de

imagens.



Do telescópio ao microscópio

• Matemático, astrônomo e físico italiano.

• Galileu descobriu que se dispusesse duas lentes num

tubo, obteria um aparelho que, olhando de uma das

extremidades, permitia a visualização pormenorizada de

objetos distantes – o telescópio.

Galileu Galilei (1564 -1642)

telescópio



O surgimento do microscópio

O crédito pela invenção do microscópio é dado ao

fabricante de óculos holandês Zacharias Janssen,

por volta do ano 1595.

Zacharias Jansen (1580-1638)



A utilização do microscópio

• Aprendeu técnicas óticas e construiu microscópios de

uma só lente (microscópio simples) com os

quais observou água estagnada, sangue e esperma, descobrindo

minúsculas estruturas nunca antes vistas.

Antony van Leeuwenhoek 

(1632-1723)



A utilização do microscópio

• Físico, um dos maiores pesquisadores experimentais

ingleses do século XVII e, portanto, uma das figuras chave

da revolução científica.

• Encarregado por cientistas ingleses de construir um

microscópio mais poderoso que o de Leeuwenhoek,

desenvolveu um modelo com duas lentes ajustadas a um

tubo de metal (microscópio composto) como o que

havia sido inventado pelos Janssen.Robert Hooke (1635-1703)



Origem do termo célula 

• Em 1663, Robert Hooke apresentou seu microscópio aos cientistas 

Londrinos e o material escolhido para observação fora pedaços finos de 

cortiça:

• O material se revelou constituído por cavidades microscópicas que ele 

comparou à quartos (celas), denominando-as células (em inglês “cells”) .

• Assim, o termo “célula” deriva do latim céllula, diminutivo de cella, 

que significa pequeno compartimento.


