
 

Nome:_________________________________  Data: ___ / ___ /____ 

Medindo com um Microscópio 

Introdução 

Mesmo sendo interessante observar organismos no microscópio, muitas vezes é difícil saber o tamanho 

real do espécime que você está vendo. Não dá para usar uma régua para medir um paramécio, por 

exemplo. Por isso, devemos calcular o tamanho indiretamente ou comparar com algo que tenha um 

tamanho conhecido. Um padrão conveniente para se usar é o campo de visão do microscópio. 

                                                        

Duas unidades métricas que serão úteis para essa atividade são o milímetro (mm) e o micrômero (μm).  

1 metro = 1000 milímetros 

1 milímetro = 1000 micrômeros 

Objetivos 

Medir o diâmetro do campo de visão e estimar o tamanho dos objetos vistos no microscópio 

Materiais 

Microscópio 

Régua Transparente 

Lâminas preparadas de Paramecium e caule de Zea mays 

Lápis  

Perguntas Pré-experimento: 

1. O que está acontecendo nessas duas figuras abaixo? 



 

2. Que outros objetos são capazes de criar o mesmo efeito? 

 

 

3. Meça o tamanho (mm) de uma letra de forma do jornal. 

        Altura -                       Largura –  

4. Agora coloque uma gota de água sobre essa letra e observe o que acontece tirando novamente as 

medidas. 

Altura -                         Largura –  

5. Quanto que você acha que é o aumento da água? 

 

 

Procedimento 

1.Coloque a régua na platina do microscópio de forma que cubra a metade da abertura circular da platina 

(certifique-se de posicionar bem no meio)  e você enxergue o campo de visão dessa forma: 

 

2.Ajuste o microscópio em 40x. Foque a imagem da régua. 

3.Posicione o zero (0) da régua no limite à esquerda do campo de visão.  



a) Qual o diâmetro (mm) do campo de visão em 40x? 

b) Converta esse número em micrômeros (μm ) multiplicando por 1000: 

 4.Mude a objetiva para 100x e repita os passos 2 e 3 para esse aumento. 

a) Diâmetro (mm): 

b) Conversão para micrômeros (μm): 

5. Não será possível repetir o processo para o aumento de 400x. Você provavelmente teria problemas com 

o foco e a lente poderia bater na régua. Você pode obter o diâmetro indiretamente usando os valores já 

encontrados aplicados em uma fórmula matemática. A ideia-chave é lembrar que o aumento é 

inversamente proporcional ao campo de visão. 

Campo de visão grande  = Aumento em 100x 

Campo de visão pequeno = Aumento de 400x 

6.Foque a lâmina de Zea mays (milho) em 100x. O centro do caule é revestido por células de parede fina 

chamadas células de medula. 

a) Observe as células de medula e determine quantas células estão em uma linha central do diâmetro do 

campo de visão. _________ 

b) Calcule o diâmetro de uma célula: Divida o diâmetro do campo de visão (μm) pelo número de células 

observado em uma linha no passo anterior.  _________ 

7.Mude para o aumento de 400x e foque a imagem. 

a) Quantas células cabem na linha do diâmetro do campo de visão?  ________ 

b) Calcule o diâmetro da célula de medula: Divida o diâmetro do campo de visão (μm) pelo número de 

células observado em uma linha no passo anterior. _________ 

c) Compare suas respostas no 6.b e 7.b. 

8.Observe uma lâmina preparada de Paramecium em 100x. Estime seu comprimento comparando ao 

tamanho em micrômeros do diâmetro do campo de visão em 100x que você achou anteriormente. 

 

9.Mude para o aumento de 400x. Estime o comprimento do espécime comparando ao tamanho em 

micrômeros do diâmetro do campo de visão em 400x que você achou anteriormente. 

 

a) Compare essa resposta com as do passo 8. 

 

 

 



Análise 

1.Observe suas medidas das células de medula e do paramécio em 100x e em 400x. Se as medidas do 

mesmo material são a mesma, o que isso pode significar? 

 

 

2.Sofia tem um microscópio com uma lente ocular de 10x, uma lente objetiva de 10x, um campo de visão 

de 1600 micrômeros de diâmetro no aumento de 100x e uma lente objetiva de 40x. 

a) Qual é o diâmetro do campo de visão em 400x? Mostre seus cálculos. 

 

 

 

b) Qual a fração aproximada do campo de visão em 100x você enxergaria se mudasse o aumento para 

400x? 

 

   

 


