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OBJECTIVOS 
 
- Conhecer as características da imagem fornecida pelo M OC; 
- Relacionar o sentido de deslocação da imagem com o da preparação; 
- Relacionar o poder de resolução do olho humano com o do MOC; 
- Relacionar a ampliação utilizada com a área observada; 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/Introdução 
 

Desde sempre que a curiosidade do Homem tem sido o motor para a descoberta 

de novas tecnologias, o que lhe tem permitido o avanço científico nas diferentes áreas. 

Assim, devido à necessidade de ver para além do que o olho humano permite, surgiu o 

microscópio. Este instrumento auxiliar de visão permite a observação de estruturas de 

dimensões reduzidas, as quais estão fora do alcance da perceção humana. 

Em microscopia ótica o valor total da ampliação de uma imagem é dado pela 

seguinte fórmula: 

  Ampliação total = Ampliação ocular X Ampliação objetiva 

O MOC é constituído por uma parte mecânica e outra ótica. As peças que 

constituem a parte mecânica, ou servem de suporte (o tubo ou canhão suporta a ocular, o 

revólver as objetivas, a platina a preparação, base ou pé suporta o próprio microscópio e 

a coluna ou braço que suporta a platina e o revólver), ou fazem parte do sistema de 

focagem (parafusos: macrométrico e micrométrico). Dentro da parte ótica, umas peças 

servem para iluminar (diafragma, condensador, espelho ou lâmpada) - sistema de 

iluminação e outras para ampliar sistema de ampliação (ocular e as objetivas). 

 
M ATER I AL 
 
- Microscópio ótico composto 
- Pipeta de Pasteur 
- Gobelé com água 
- Lâmina 
- Lamela 

- Papel de limpeza  
- Papel de filtro 
- Tesoura 
- Pinça 
- Agulha de dissecação 
- Letra F 

 
PROCEDIMENTO 
 

1- Colocámos uma gota de água sobre a lâmina.  

2- Recortámos, a letra F. 

3- Colocámos a letra, com o auxílio da pinça, sobre a gota de água. 

4- Cobrimos o fragmento de papel com uma lamela, de modo a fazer um ângulo de 45° 

com a lâmina, deixando-a cair lentamente e utilizando a agulha de dissecção, como 

mostra a figura que se segue. 



 

 
                                     Fig.2 - Etapas da montagem de preparações microscópicas 
 
5- Retirámos o excesso de água com papel de filtro (etapa D-E da figura anterior). 

6- Iluminámos o microscópio e posteriormente colocámos a preparação, com a letra F na 

posição real, sobre a platina, de modo a ocupar o centro do orifício desta. 

7- Procedemos à focagem selecionando a objetiva de menor poder ampliador. 

8- Desenhámos a imagem da letra obtida no campo do microscópio, utilizando a objectiva 

de 4, a de 10 e a de 40 vezes. 

9- Deslocámos a preparação na platina, para a direita e para a esquerda, para a frente e 

para trás, registando o sentido de deslocação da imagem. 

 
RESULTADOS: 

 
      Fig.3 - Observação macroscópica da letra F 

 
  

 
 

Ampliação total 2A= 40X ; Ampliação total 2B= 100X; Ampliação total 2C= 400X 
 
Fig.4. Observação microscópica da letra F. 
 
Interpretação dos resultados 

 
- Características da imagem fornecida pela objetiva e pela ocular. 

A imagem que se forma pelo sistema de lentes da objetiva é real, invertida, 
simétrica e maior que o objeto. E a que se forma a partir do sistema de lentes da ocular 

relativamente à imagem fornecida pela objetiva, é virtual e maior do que a obtida pelo 
sistema de lentes da objetiva. 
 
- Características da imagem final (relativamente ao objeto) 

A imagem final que se forma é virtual, invertida, simétrica e maior que o objeto. 

 

  F 



 

 
- Em que sentido se deve deslocar a preparação e porquê. 

Ao deslocar a preparação num sentido, a imagem observada ao MOC, 

movimenta-se em sentido oposto. 
 
- Importância do poder de resolução do MOC neste trabalho. 

Ao observar o objeto, a letra F, ao MOC, nota-se na imagem algumas 

imperfeições, nomeadamente falhas na distribuição da tinta, que não são detetáveis na 
observação à vista desarmada. Isto acontece, porque o MOC tem um melhor poder de 
resolução que o olho humano. 
 
 
- Relacionar o poder de resolução com as diferentes ampliações. 

Verifica-se que ao aumentar a ampliação, aumenta o poder de resolução. As falhas 
vão-se tornando cada vez mais evidentes.  
A ampliação utilizada aumenta e a área observada é menor. 
 
 
Conclusão: 

Com esta atividade experimental, alcançámos os objetivos a que nos propusemos, isto é: 
Ficámos a conhecer as características da imagem em microscopia ótica:  
O MOC fornece imagens ampliadas, invertidas, simétricas e virtuais. 

 
Relacionámos o sentido de deslocação da imagem com o da preparação. 
Quando se desloca a preparação num sentido, a imagem observada ao MOC 

movimenta-se em sentido oposto. 
 

Relacionámos o poder de resolução do olho humano com o do MOC: 
O MOC tem um melhor poder de resolução que o olho humano. Verificámos 

também, que quanto maior a ampliação utilizada, menor é a área observada. 
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