
 

OBJETIVOS 

� Distinguir células eucarióticas animais de vegetais. 

� Conhecer a constituição das células eucarióticas animais e vegetais. 

� Aprender a manusear o microscópio ótico. 
 

MATERIAL 

� Microscópio ótico composto 

� Lâminas 

� Lamelas 

� Azul de metileno/ Soluto de Lugol 

� Agulha de dissecação 

� Papel absorvente 

� Água destilada  

� Pinça 

� Conta-gotas 

� Vidro de relógio 

� Bolbo de cebola 

� Palito 
 

PROCEDIMENTO I: OBSERVAÇÃO DAS CÉLULAS DA CEBOLA 

1) Com a ajuda da pinça retira um pedaço de epiderme (película muito fina) da face interna da cebola. 

2) No vidro de relógio deitar um pouco de água e colocar rapidamente, com a ajuda da agulha de dissecação, a película de 

forma a evitar o seu enrolamento. 

3) Coloca uma gota de água na lâmina e, com o auxílio da pinça, distende a película sobre a lâmina. 

4) Cobre o fragmento com uma ou duas gotas de azul de metileno ou soluto de Lugol e deixa atuar durante 5 minutos. 

5) Coloca a lamela com cuidado, com a ajuda da agulha, para evitar a formação de bolhas de ar. 

6) Coloca a preparação na platina do microscópio e observa em diferentes ampliações (não te esqueças de começar pela 

objetiva de menor ampliação!). 

7) Regista as observações. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO II: OBSERVAÇÃO DAS CÉLULAS DO EPITÉLIO BUCAL 

1) Coloca uma gota de água na lâmina. 

2) Com o palito raspa o interior da cavidade bucal. 

3) Espalha o conteúdo do palito na gota de água da lâmina. 

4) Junta uma gota de azul de metileno e cobre com a lamela com a ajuda da agulha de dissecação. 

5) Coloca a preparação na platina do microscópio e observa em diferentes ampliações. 

6) Regista as observações 

 

ESCOLA EB 2,3 DE CRISTELO 

ANO LETIVO 2016/17 

Protocolo experimental “Observação de células eucarióticas ao microscópio ótico” 

 

NOME: _______________________________________ N.º______ TURMA: ______ 

 

1) 2) 3) 4) 5) 

1) 2) 3) 4) 



 

REGISTOS 

 

Elabora esquemas das tuas observações e legenda-as corretamente, registando a ampliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

1 – Um dos organelos que observaste nas duas preparações permite classificar as células da cebola e do epitélio bucal como 

eucarióticas. Refere o nome do organelo celular. _________________________________________________________________ 

1.1 - Justifica a tua resposta. ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

2 – Identifica o organelo celular visível ao microscópio ótico que permite distinguir as células eucarióticas animais das vegetais. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3 – Refere mais duas características, não visíveis ao microscópio ótico, que permitem distinguir as células eucarióticas animais das 

vegetais. ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

4 – Classifica as células da cebola e do epitélio bucal. ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

5 – Refere a função do corante azul de metileno. _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ampliação: _____________________ 

Células da cebola Células do epitélio bucal 

Ampliação: _____________________ 


