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O que é microscópio?

• Sistema óptico utilizado para ampliar imagens 
que são extremamente pequenas e não 
visíveis a olho nu.



A história do microscópio

• A invenção: holandês Zacharias Jansen, fabricante de 
óculos, por volta do ano 1595.

• Feito com duas lentes simples convergentes 
chamadas de "objectiva" e "ocular”.



A história do microscópio

• Por volta de 1650, Robert Hooke, fabricou um 
microscópio óptico que lhe permitiu observar um 
pedaço de cortiça. Observou pequenas cavidades, às 
quais chamou "poros" ou "células". 

• Foi Hooke que utilizou, pela primeira vez, o termo 
célula.



Microscópios 

• Microscopia de Luz: Também chamada de 
microscopia óptica, permite a observação de 
detalhes de até 200 nanômetros. Os microscópios 
ópticos são, geralmente, utilizados em laboratórios 
de análises e se dividem em:

*Microscópio ultravioleta 

*Microscópio de fluorescência

*Microscópio de contraste de fase 

*Microscópio de polarização



Microscópios 

• Microscopia Eletrônica: Utilizam um feixe de 
elétrons. Sua capacidade de ampliação é 
superior a dos microscópios de luz, atingindo 
um nível de resolução de 0,2 nanômetros. Os 
tipos principais são:

*Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)

*Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET)



Entendendo o microscópio óptico



Aumento final 

• 10X ..........................

• 40X..........................

10X x 40X : 400X



Como utilizar o microscópio óptico

1.Ligar.

2. Descer a mesa ao máximo.

3. Colocar na objetiva de menor número (vrm).

4. Aumentar a intensidade se luz.

5. Colocar a lâmina para a análise.

6. Alcançar o foco entanto observa a lâmina pelas 
oculares ao mesmo tempo em que, vagarosamente 
sobindo a mesa movimentando o macrômetro.

7.Movimentar o micrométrico para alcançar o foco.



Como utilizar o microscópio

8. Após mudar de objetiva, SOMENTE achar o 
foco pelo micrométrico.

*perigo de quebrar a lamina. 

**após o uso do microscópio para a análise, 
devemos voltar a objetiva ao menor aumento 
(vmr), abaixar a mesa ao máximo, tirar a lâmina 
e não se esquecer de desligar o microscópio.



Microscópio óptico



Microscópio eletrônico



Microscópio eletrônico 

• De transmissão: Este tipo permite examinar 
detalhes, ampliando o objeto em até um 
milhão de vezes Para a observação neste tipo 
de microscópio é necessário que o material 
seja cortado em camadas bem finas.

• Além da grande resolução, os microscópios 
que utilizam essa tecnologia podem medir 
características como dureza e elasticidade do 
material. 



Microscópio eletrônico de transmissão



Microscópio eletrônico

• De varredura: Capazes de produzir imagens 
em alta resolução, estes microscópios 
ampliam em até 100 mil vezes objeto e 
permitem obter imagens tridimensionais, 
sendo bastante utilizados para a observação 
da estrutura superficial da amostra.



Microscópio eletrônico de varredura





• https://sites.google.com/site/biogeoeco/o-
microsc%C3%B3pio


