
Prof.: Anderson Marques de Souza

Juiz de Fora 

2020

A microscopia e as células

Parte II



Microscópio óptico



Microscópio óptico

Porção mecânica

A porção mecânica é composta por:

Pé ou base – serve de apoio dos restantes componentes do 
microscópio.

Coluna ou Braço – fixo à base, serve de suporte a outros 
elementos.

Mesa ou Platina – onde se fixa a preparação a observar; tem uma 
janela por onde passam os raios luminosos e também parafusos 
dentados que permitem deslocar a preparação.

Tubo ou canhão – suporta a ocular na extremidade superior.

Revólver ou Óptico– peça giratória portadora de objetivas de 
diferentes ampliações que podem ser de 20x, 40x e 100x.



Microscópio óptico
Porção óptica

Condensador– conjunto de duas ou mais lentes convergentes que orientam e 
espalham regularmente a luz emitida pela fonte luminosa sobre o campo de 
visão do microscópio.

Diafragma – é constituído por palhetas que podem ser aproximadas ou 
afastadas do centro através de uma alavanca ou parafuso, permitindo regular 
a intensidade da luz que incide no campo de visão do microscópio.

Objetivas– permitem ampliar a imagem do objeto 10x, 40x, 50x, 90x ou 100x. 
As objetivas de 10x, 40x e 50x são designadas objetivas secas.

As objetivas de 90x e 100x são designadas objetivas de imersão.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alavanca


Microscópio óptico
Porção óptica

Oculares – sistema de lentes que permite ampliar a imagem real fornecida 
pela objetiva, formando uma imagem virtual que se situa a aproximadamente 
25 cm dos olhos do observador. 

As oculares mais utilizadas são as de ampliação 10x, mas nos
microscópios binoculares também existem oculares de 12,5, 8x e 6x.

Fonte luminosa – a mais utilizada é a luz artificial, fornecida por uma lâmpada
de tungstênio ou de halogêneo, incluída no aparelho juntamente com um
interruptor com reostato, que permite regular a intensidade da luz emitida.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C3%B3stato&action=edit&redlink=1


Microscópio Eletrônico

Microscópio com potencial de aumento muito superior ao seu congénere óptico. 
Foi inventado em 1932 e vem sendo aperfeiçoado desde então.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1932


Microscópio Eletrônico

• A diferença básica entre o microscópio ópticoe o eletrônico é que 
neste último não é utilizada a luz, mas sim feixes de elétrons. 

• No microscópio eletrônico não há lentes de cristal e sim bobinas, 
chamadas de lentes eletromagnéticas.

Existem três tipos de microscópio eletrônico básicos:

1. De transmissão - usado para a observação de cortes 
ultrafinos;

2. De varredura (ou M.E.V.) - capaz de produzir imagens de alta 
ampliação para a observação de superfícies;

3. De tunelamento (ou M.E.V.T.) - para visualização de átomos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transmiss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_Eletr%C3%B4nico_de_Varredura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tunel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo


Unidades de medidas 
para o mundo microscópio

Unidade Abreviatura Relação com o 

metro

Exemplo

Megametro Mm mega = 106 Distância São
Paulo – Rio 
(0,4Mm)

Quilômetro km kilo = 103 Altura do Pico de 
Itatiaia (1,8 km)

Metro m padrão 

Milímetro mm mili= 10-3 Letras impressas 
em livros (2 mm)

Micrometro µm micro=10-6 Hemácia (7µm)

Nanometro nm nano=10-9 Molécula de água 
(0,3nm)

Picometro pm pico=10-12 Núcleo de um 
átomo (0,01pm)


