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Atividade Prática: Um Aliado no Processo Ensino Aprendizagem em Citologia 

Neiva Jacinta Stulp; Rose Meire Costa Brancalhão 

 

1- Introdução 

O estudo do mundo vivo mostra que a evolução produziu uma imensa 

diversidade de formas. Existem em torno de quatro milhões de espécies, que 

diferem na morfologia, tamanho, função e comportamento, mas todas esta espécies 

apresentam uma unidade básica comum, a célula. Uma única célula pode constituir 

um organismo inteiro, como em protozoários e bactérias, ou ser uma das muitas 

unidades que constituem tecidos e órgãos de organismos multicelulares. Assim 

sendo, a célula é a unidade estrutural e funcional básica dos seres vivos. 

Enquanto unidade viva a grande maioria das células são microscópicas; fato 

que gera dificuldades no seu entendimento e, em muitos casos, o professor 

apresenta seu conteúdo de forma estritamente teórica, estanque, centrada em 

informações técnicas não articuladas com a realidade vivencial do aluno. Com isso, 

as células, que são à base do entendimento do funcionamento metabólico orgânico, 

não são bem compreendidas pelos alunos. 

Neste sentido, verifica-se a necessidade de diferentes metodologias de 

ensino, analisando as finalidades, vantagens e desvantagens de cada uma, 

motivando o aluno na busca de um aprendizado significativo. É necessário, ainda, 

que o professor apresente discernimento para proceder a uma metodologia 

adequada, levando-se em consideração os objetivos da aula, o tempo disponível, o 

tamanho e características da turma, os modelos e materiais didáticos disponíveis.  

As Diretrizes Educacionais enfatizam a importância das atividades práticas na 

compreensão de conceitos, na aplicação de ideias discutidas em aula, de modo a 

levarem os alunos a aproximarem teoria e prática e, ao mesmo tempo, permitirem 

que o professor perceba as dúvidas manifestadas pelos alunos. 

Neste sentido, foi desenvolvida esta unidade didática, que apresenta algumas 

atividades práticas de citologia, aliadas a explicações teóricas, de forma a motivar 

alunos e professores nos processos de ensino e aprendizagem da citologia. 

 

2- Desenvolvimento  

2.1 Aspectos Históricos 



Há menos de 400 anos, um vasto mundo novo foi descoberto pela 

humanidade, o “mundo microscópico”. Pesquisadores pioneiros foram transportados 

pelas lentes de seus microscópios rudimentares e sua invenção trouxe uma nova 

dimensão para a Ciência.  

A citologia teve seu início com as observações do cientista inglês Robert 

Hooke (1635-1703), em 1665, o primeiro a usar o termo “célula”. Seu trabalho mais 

conhecido foi o estudo da cortiça, estrutura vegetal composta quase que 

exclusivamente de ar, aprisionado em alvéolos, ou células, como ele os chamou, já 

que lembravam as pequenas celas em que viviam os monges em um mosteiro. 

Hooke não entendeu, na época, que essas células eram, na verdade, 

remanescentes de um tecido vivo, o súber, um tecido vegetal formado por células 

mortas, que reveste externamente caules e raízes de plantas que crescem em 

espessura (Atividade 1 - Cortiça; Atividade 2 - O Microscópio). 

De todos os microscopistas pioneiros, Anton Von Leeuwenhoek (1632-1723) 

era o que se poderia chamar de cientista não convencional, foi comerciante de 

tecidos, provador de vinhos e funcionário público em Delf na Holanda, até construtor 

de microscópios. Estes consistiam em uma lente simples e bastante pequena, que 

ampliava até 270 vezes, com o qual descreveu, entre os anos de 1667 a 1722, 

procariontes; espermatozoides de insetos, cães e humanos; fibras musculares; 

glóbulos vermelhos; capilares sanguíneos; protozoários; rotíferos; e o parasita 

intestinal Giardia lamblia, isolada de suas próprias fezes! 

Esses pesquisadores abriram caminho para descobertas de outros, como: 

Mathias Schleiden (1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882), que em 1838 e 

1839, respectivamente, lançaram a famosa Teoria Celular, de que “todos os seres 

vivos são formados por células”; Rudolf Virchow (1821-1902), em 1858,  ampliou a 

teoria celular ao propor que as células vivas derivavam de outras pré-existentes; e 

Louis Pasteur (1822-1895), em 1861, que conseguiu demonstrar e compreender o 

papel dos micróbios na origem das doenças.  

A invenção do microscópio (do grego: mikrós: pequeno; skopeo: ver, 

enxergar) possibilitou a descoberta das células e inaugurou um novo campo de 

investigação cientifica, a Citologia (do grego Kytos, célula, e logos, estudo), também 

conhecido como Biologia Celular. 

 

 



2.2 A Célula: Organização Estrutural 

 Na Biosfera há uma imensa diversidade de seres vivos, organizados nos 

diferentes Reinos; porém, pode-se reconhecer, em termos estruturais, apenas dois 

tipos básicos de células: procarióticas e eucarióticas. Somente os seres 

pertencentes ao reino Monera são formados por células procarióticas, enquanto que 

todos os outros Reinos (Protista, Fungi, Plantae e Animalia) constituem-se de 

organismos formados por células eucarióticas. 

Quem são os organismos procariotos e onde podemos encontrá-los? 

A ciência moderna admite que os primeiros seres vivos eram organismos 

bastante simples estruturalmente, constituídos por uma única célula com 

organização procariótica (do grego pro = primeiro e karion = núcleo). Os procariotos, 

reino Monera, compreendem as bactérias (do latim bacteria = solitário). Além de 

serem os organismos mais antigos são também os mais abundantes, estando 

presentes em praticamente todos os ecossistemas. Os registros fósseis de bactérias 

mais antigos datam de 3,7 bilhões de anos. Elas foram os únicos seres vivos a 

habitarem o planeta por cerca de 2 bilhões de anos e se apresentam subdivididas 

em dois grupos: o das arqueobactérias (do grego arché = origem); e o das 

eubactérias (do grego, eu = verdadeiro). As arqueobactérias são pouco conhecidas 

e foram descobertas em vulcões, fontes termais ácidas, águas salgadas, pântanos 

sob geleiras na Antártida e até nas nuvens! (Atividade 3 - Células Procarióticas: 

Arqueobactérias; Atividade 4 – Tirinha: Células Procarióticas). As eubactérias 

são mais conhecidas, encontradas na água, no solo e no corpo dos organismos 

vivos, tanto interna como externamente; sendo muitas patogênicas ao ser humano, 

mas a maioria é benéfica. As cianobactérias são bactérias que pertencem ao grupo 

das eubactérias, elas habitam o solo úmido ou a água. São organismos 

autofototróficos, ou seja, utilizam a luz solar para sintetizar seu próprio alimento e se 

caracterizam pela presença de estruturas membranosas saculiformes (tilacóides) no 

citoplasma celular, onde se fixam os pigmentos fotossintetizantes. Algumas 

cianobactérias, além de fotossintéticas, são capazes de reduzir nitrogênio para 

formar amônia (NH3). Assim, usando água, oxigênio, gás carbônico e amônia, elas 

sintetizam grande variedade de moléculas orgânicas, sendo capazes de sobreviver 

em condições adversas, desde que na presença de luz. As cianobactérias, 

anteriormente denominadas de algas azuis ou cianofíceas, representam um dos 

organismos mais auto-suficientes da biosfera ( ver Atividade 3 – Células 



Procarióticas: Arqueobactérias; Atividade 5 – Células Procarióticas: 

Cianobactérias). 

As bactérias se reproduzem com grande rapidez, dando origem a um número 

muito grande de descendentes em algumas horas. Em condições ideais em cultura, 

pode ocorrer uma divisão celular a cada 20 minutos; assim, uma única bactéria é 

capaz de dar origem a oito bactérias em apenas uma hora. Na natureza a 

velocidade e o número de multiplicações fazem com que as populações de bactérias 

aumentem com facilidade e, quanto mais rápida for à proliferação celular, maior será 

a possibilidade de surgirem bactérias modificadas e potencialmente melhores 

adaptadas ao meio ambiente. Com isso, são capazes de utilizar novas fontes de 

nutrientes e adquirir resistência a novos antibióticos e outras moléculas tóxicas 

(Atividade 6 – Antibióticos).  

A reprodução bacteriana ocorre basicamente por um mecanismo assexuado, 

denominado bipartição, fissão binária ou cissiparidade, originando duas novas 

bactérias idênticas, que ocorre após a duplicação do filamento circular de DNA 

(Atividade 7 –Reprodução de Bactérias). 

As células procarióticas são estruturalmente mais simples e menores que as 

eucarióticas; entretanto, apresentam todo um conjunto de componentes que 

constituem o arsenal mínimo que uma célula deve possuir para o desempenho de 

suas atividades vitais. Nas células procarióticas não há a presença de um envoltório 

membranoso, o envoltório nuclear (carioteca), que compartimentaliza o material 

genético (DNA = ácido desoxirriboncleico). O DNA se encontra no citoplasma, região 

do nucleóide e é normalmente constituído por uma única molécula de DNA circular, 

que pode se apresentar fixo na membrana plasmática. Além do DNA cromossômico, 

a célula procariótica também pode conter moléculas circulares adicionais de DNA 

denominadas plasmídios, estes podem conter genes de resistência, por exemplo, a 

antibióticos. Verifica-se, também, a ausência de um citoesqueleto nos procariotos e, 

neste caso, a forma da célula é fornecida pela parede bacteriana ou parede celular. 

Ressalta-se, ainda, que o citoplasma é pobre em compartimentos membranosos.  

A respiração celular nas bactérias pode ser anaeróbica (não utilizam oxigênio 

em seus processos metabólicos para gerar energia) ou aeróbica (utilizam oxigênio). 

Nas bactérias aeróbicas, este fenômeno ocorre em dobras da membrana 

plasmática, que penetram no citoplasma (invaginações), os mesossomos. 



Se há um grupo de seres que apresenta grande diversidade metabólica, 

certamente é o das bactérias. Existem espécies heterótrofas e espécies autótrofas. 

Dentre as primeiras, destacam-se as parasitas, as decompositoras de matéria 

orgânica e as que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos, com os quais se 

associam sem prejudicá-los. No caso das autótrofas, a produção de matéria 

orgânica ocorre por fotossíntese ou por quimiossíntese dependendo da espécie 

(Atividade 8 - Estrutura das Bactérias). 

E os Eucariotos, quem são? Onde podemos encontrá-los? 

Segundo teorias evolutivas, procariotos deram origem as células mais 

complexas, as eucarióticas (do grego eu = verdadeiro e karion = núcleo). As células 

eucarióticas também se apresentam como pequenos compartimentos, limitados por 

uma membrana, e preenchidos por uma substância aquosa repleta de compostos 

químicos e estruturas, as quais desempenham, em miniatura, todas as funções 

metabólicas que possibilitam a vida. Assim, a célula move-se, cresce, reage a 

estímulos, defende-se e se reproduz (ver Atividade 3 - Células Procarióticas: 

Arqueobactérias) 

Existem eucariotos unicelulares, como os protozoários (do grego protos, 

primeiro; zoon, animal), um grupo diversificado e heterogêneo, que evoluiu a partir 

de algas unicelulares. São organismos, na grande maioria, aquáticos, vivendo em 

mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo e terra úmida. Há espécies 

mutualísticas1 e muitas são parasitas2 de invertebrados e vertebrados. Eles são 

organismos microscópicos, mas há espécies de 2 a 3 mm. Alguns formam colônias3, 

outros são de vida livre, como: Amoeba proteus, paramecium spp., Vorticella spp., 

Stentor spp.; também existem espécies de  protozoários parasitas: Thichomonas 

vaginalis, Giardia intestinalis, Giardia lambia, Entamoeba histolytica, Trypanosoma 

cruzi, Trypanosoma gambiense, Plasmodium spp., Balantidium coli; enquanto outros 

sésseis (Atividade 09 – Célula Eucariótica: Protozoários). 

A necessidade de sobrevivência foi o que levou os seres unicelulares, ao 

longo de milhões de anos de evolução, a se juntarem, formando assim seres 

                                            
1
 É um tipo de relação interespecífica (ocorre entre indivíduos de espécies diferentes) em que os 

participantes se beneficiam e mantêm relação de dependência. Ex: Os liquens (algas e fungos); 
cupim e os protozoários flagelados (Triconinfa) ocorre dentro do intestino dos cupins. 
2
 O consumidor (parasita) se alimenta do corpo de um indivíduo vivo (hospedeiro). Ex: O plasmódio, 

protozoário que causa a malária; Pulgão que suga a seiva orgânica de uma planta. 
3
 Os coanoflagelados são exemplos de protozoários que podem ser solitários ou coloniais, podem 

estar presos ou livre-natantes de água doce. 
 



complexos com muitas células, os multicelulares, presentes nos reinos Fungi, 

Animalia e Plantae. Estes exibem características particulares: a colaboração e a 

divisão do trabalho entre suas células e tecidos. Isto permitiu que estes novos seres 

explorassem ambientes e condições novas, pois lhes deu as ferramentas 

necessárias para competir com os seres unicelulares que tinham então mais 

sucesso na Terra. A partir daí, surgiram inovações da vida no nosso planeta, como 

plantas que possuem raízes, caule e folhas (cada parte fazendo o seu trabalho) e 

animais cada vez mais complexos e diversificados. Em um ser multicelular todas as 

suas células são provenientes de uma única célula, a ovo ou zigoto, que durante o 

desenvolvimento passa por uma série de divisões e diferenciações sucessivas, 

originando toda a diversidade celular presente em um corpo multicelular. À medida 

que as células vão se especializando, elas se agrupam seguindo certos padrões 

para formar os diversos tecidos existentes em um determinado ser multicelular 

(Atividade 10 – Caça Palavras). 

No corpo humano, por exemplo, assim como no de outros animais uma célula 

eucariótica típica apresenta estruturas e organelas, como:  

1. Membrana Plasmática (MP) é uma estrutura lipoproteica que 

delimita a célula, separando-a do meio extracelular. A MP atua no transporte 

de substância diversas necessárias a sobrevivência da célula e do corpo 

multicelular ao qual pertence. Esta função resulta da propriedade de 

permeabilidade seletiva e, com isso, a MP funciona como uma barreira 

seletiva. O transporte é bidirecional, já que, por exemplo, nutrientes devem 

entrar e restos do metabolismo celular devem sair. Nos procariotos aeróbicos 

na membrana plasmática (mesossoma) ocorre o processo de respiração, já 

que estes organismos não apresentam mitocôndrias (Atividade 10 –

Membrana Plasmática). 

2. No meio interno ocorre o citoplasma, rico em um sistema interno de 

membranas (sistema de endomembranas), como o envoltório nuclear, o 

retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, endossomos, peroxissomos e 

os lisossomos. Além destas organelas, o citoplasma apresenta mitocôndrias e 

estruturas especiais, como os ribossomos, os centríolos e o citoesqueleto. 

Cada organela e cada estrutura desempenham funções específicas, mas que 



se interrelacionam, e a maioria só pode ser visualizada ao microscópio 

eletrônico (Atividade 11 – Célula Eucariótica).  

3. O envoltório nuclear é uma membrana dupla que separa o material 

genético, o DNA, do citoplasma celular, formando o núcleo da célula 

eucariótica. No núcleo o DNA se apresenta associado com proteínas, as 

histonas, formando a cromatina. Esta, por sua vez, se apresenta na forma de 

filamentos longos e, em algumas regiões, eles estão mais condensados 

(heterocromatina) que em outras (eucromatina). Os genes presentes nas 

regiões de heterocromatina não se expressam, ou seja, estão inativos, 

enquanto os das regiões de eucromatina se expressam, estão ativos. As 

diferentes células no corpo multicelular apresentam diferentes regiões de eu- 

e heterocromatina, indicando que diferentes genes estão sendo expressos, o 

que explica a diversidade na estrutura (morfologia) e função das células. No 

corpo humano, por exemplo, ocorrem cerca de 250 tipos celulares diferentes 

(Atividade 12 – Caça Palavras). 

Muitas das células diferenciadas nos vertebrados não são permanentes, elas 

continuamente são perdidas e precisam ser repostas. Novas células são produzidas 

durante a vida adulta através da duplicação de células preexistentes (mitose). O 

corpo pode perder células de várias formas: por acidente, por exemplo, um corte na 

pele; por cirurgia; por infecção, quando bácterias, vírus ou outro agente patogênico 

mata a célula; por morte celular programada, também conhecida por apoptose. 

Neste caso, as células têm um tempo de vida determinada, o exemplo mais 

característico é o das hemácias, que sobrevivem por cerca de 120 dias na corrente 

sanguínea e depois morrem. O ritmo de renovação celular na apoptose varia de 

tecido para tecido, nas células epiteliais do intestino é de cerca de 7 dias, já no 

pâncreas leva anos.  

A célula eucariótica vegetal assemelha-se a animal em muitos aspectos da 

sua morfologia, como a estrutura molecular das membranas e de várias organelas. 

Difere, porém, pela presença da parede celular, dos vacúolos e dos plastos. A 

parede celular é constituída por polissacarídeos estruturais, principalmente celulose, 

hemiceluloses, e pectinas, que conferem rigidez à célula. O vacúolo pode ocupar 

95% do volume celular, e apresenta funções diversas, conforme a célula, mas 

essencialmente participa da manutenção do turgor celular e da rigidez do tecido. Os 



plastos são organelas maiores que as mitocôndrias e podem ou não conter 

pigmentos, como os cromoplastos e leucoplastos, respectivamente (Atividade 13 – 

Mapa Conceitual; Atividade 14 – Célula vegetal; Atividade 15 - Célula 

Eucariótica Vegetal – Elodea; Atividade 16 - Células Eucarióticas Vegetais:  

Tradescantia e Samambaia; Atividade 17 - Cromoplastos). 

 

3- Considerações Finais 

 Esta Unidade Didática busca auxiliar o trabalho do professor para o estudo da 

citologia, facilitando o entendimento pelos alunos através de atividades práticas. 

Procuraram-se várias opções de materiais e atividades envolvidas nos 

procedimentos para despertar o interesse do educando e a praticidade para o 

professor em aplicar diferentes recursos metodológicos. 
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5- Atividades  
 

Atividade 1 – Cortiça 
 

Fonte: BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010.  
 
Objetivo:  

 Conhecer o material que deu origem ao termo “célula” introduzindo por Robert 
Hook, em 1665. 
 

Material:  

 Rolha de cortiça 
 
Método: 

1- Cortar uma rolha de cortiça em fatias bem finas (podem ser raspas da cortiça, 
de tal forma que a luz possa atravessá-las), com auxílio de uma lâmina de 
barbear afiada; 

2- Colocar uma fatia na lâmina com uma gota de água e proceder a colocação 
da lamínula em posição de 45º com relação à lâmina e ir abaixando 
lentamente até que ela fique totalmente sobre a lâmina, evitando a formação 
de bolha.  

3- Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a 
lamínula fixa.  

4- Analisar ao microscópio, utilizando as objetivas de 4X, 10X e 40X. Desenhar 
em aumento de 400X. 

  
Comentários: 

1. Verificar a presença de numerosos compartimentos vazios, cujo espaça 
interno é ocupado pelo ar; e a parede celular espessa, formada pela 
deposição da suberina.  

2. A cortiça ou súber (latim súber = casca de arvore) é um tecido vegetal 
formado por células mortas, que reveste externamente caules e raízes de 
plantas que crescem em espessura. Na formação do súber há deposição de 
camadas sucessivas de suberina (lipídio) na face interna da parede celular e, 
antes que a célula morra, ocorre a deposição de uma camada adicional de 
celulose. A suberina bloqueia o transporte de água e nutrientes para a célula 
provocando a morte celular. Assim, o súber é constituído por vários estratos 
de células mortas com formato poliédrico.  

3. A cortiça pode ter grande espessura, como ocorre no sobreiro (Quercus 
súber), árvore cultivada que fornece a cortiça comercial.Essa prática tem 
importância histórica, pois foi a partir da análise de fragmentos de cortiça, em 
um microscópio rudimentar, que Robert Hook (1663) introduziu o termo 
“célula”, para os pequenos compartimentos observados. Célula é o diminutivo 
do termo latino cella que significa lugar fechado ou pequeno cômodo.  
 
 
 
 

 



Atividade 2 – O microscópio 
 
Objetivo:  

 Conhecer as estruturas e o funcionamento do microscópio de luz composto, 
bem como a forma de utilização. 

 Conhecer a história da invenção do microscópio. 
 

Material:  

 Imprimir o texto Aspectos Históricos da Invenção do Microscópio abaixo 
disponível, sobre a história da invenção do microscópio (1 cópia para cada 
aluno); 

 Imprimir a figura 1- Microscópio de luz (1 cópia para cada aluno). 

 Imprimir a figura 2 (1 cópia para cada aluno); 
 Gravar em pen drive o vídeo sobre microscópio disponibilizado em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=1
9925 acesso em 17/09/ 2012 

 TV Pen drive (presente nas escolas do Públicas do Paraná) ou mesmo o 
laboratório de informática que tenha acesso a internet. 

 Microscópio de luz; 

 Laboratório ou sala de aula. 
 

Método: 

 Pergunte aos alunos se conhecem a História do Microscópio e se já viram um 
microscópio e já o manusearam; 

 Disponibilizar o texto Aspectos Históricos da Invenção do Microscópio e a 
figura 1 impressa, para cada alunos; 

 Ler o texto sobre a invenção do microscópio; 

 Observar o microscópio da figura 1 e os nomes que indicam suas partes; 

 Pedir para os alunos observarem a charge da figura 2. 

 Assistir o vídeo “ O Microscópio” com duração de 9:56 min. Apresenta as 
estruturas e indica como utilizar um microscópio de luz composto. 

 Ir ao laboratório ou levar o microscópio na sala para os alunos conhecer e 
identificar suas partes; 

 Em grupo discutir a importância da invenção do microscópio para a 
humanidade e relatar a discussão no caderno; 

 Cada grupo irá expor a sua discussão para a turma. 

 Pedir para os alunos criarem outras charges referentes à história da invenção 
do microscópio. 

 
Comentários: 

1. Esta atividade permite que o aluno conheça o microscópio e entenda como 
funciona, como manuseá-lo e a importância para o mundo microscópio, pois 
nos permite observar imagens que nossos olhos não podem ver. 

2. Existem vários tipos de microscópios, mas nos ateremos a observar o 
microscópio de luz que usa a luz visível para fornecer uma imagem 
aumentada, invertida verticalmente (de cima para baixo) e invertida 
horizontalmente (da esquerda para direita); 

3. Uma unidade de medida bastastante familiar é o milímetro (mm). Se 
dividirmos o milímitro em 10 vezes (0,1 mm), estaremos no limite do poder de 



resolução do olho humano. Agora, dividindo-o em 1000 vezes (0,001mm), 
teremos o equivalente a um micrômetro (1um), unidade de medida que se 
encontra no poder de resolução do microscópio de luz. 

4. Os microscópios de luz revelam estruturas de células vivas e de tecidos, bem 
como de amostras inertes como rochas e semicondutores. O microscópio de 
luz é responsável pelo grande avanço da área biomédica e continua a ser um 
instrumento poderoso para os cientistas. 

 
 
Texto: Aspectos Históricos da Invenção do Microscópio. 

 Há menos de 400 anos, um vasto mundo novo foi descoberto pela 
humanidade, o “mundo microscópico”. Pesquisadores pioneiros foram transportados 
pelas lentes de seus microscópios rudimentares e sua invenção trouxe uma nova 
dimensão para a Ciência.  

A citologia teve seu início com as observações do cientista inglês Robert 
Hooke (1635-1703), em 1665, o primeiro a usar o termo “célula”. Seu trabalho mais 
conhecido foi o estudo da cortiça, estrutura vegetal composta quase que 
exclusivamente de ar, aprisionado em alvéolos, ou células, como ele os chamou, já 
que lembravam as pequenas celas em que viviam os monges em um mosteiro. 
Hooke não entendeu, na época, que essas células eram, na verdade, 
remanescentes de um tecido vivo, o súber, um tecido vegetal formado por células 
mortas, que reveste externamente caules e raízes de plantas que crescem em 
espessura  

De todos os microscopistas pioneiros, Anton Von Leeuwenhoek (1632-1723) 
era o que se poderia chamar de cientista não convencional, foi comerciante de 
tecidos, provador de vinhos e funcionário público em Delf na Holanda, até construtor 
de microscópios. Estes consistiam em uma lente simples e bastante pequena, que 
ampliava até 270 vezes, com o qual descreveu, entre os anos de 1667 a 1722, 
procariontes; espermatozoides de insetos, cães e humanos; fibras musculares; 
glóbulos vermelhos; capilares sanguíneos; protozoários; rotíferos; e o parasita 
intestinal Giardia lamblia, isolada de suas próprias fezes! 

Esses pesquisadores abriram caminho para descobertas de outros, como: 
Mathias Schleiden (1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882), que em 1838 e 
1839, respectivamente, lançaram a famosa Teoria Celular, de que “todos os seres 
vivos são formados por células”; Rudolf Virchow (1821-1902), que em 1858  ampliou 
a teoria celular ao propor que as células vivas derivavam de outras pré-existentes; e 
Louis Pasteur (1822-1895), em 1861, que conseguiu demonstrar e compreender o 
papel dos micróbios na origem das doenças.  

A invenção do microscópio (do grego: mikrós: pequeno; skopeo: ver, 
enxergar) possibilitou a descoberta das células e inaugurou um novo campo de 
investigação cientifica, a Citologia (do grego Kytos, célula, e logos, estudo), também 
conhecido como Biologia Celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 1 

 

1 = ocular 
2 = objetivas e revólver 
3 = platina 
4 = charriot 
5 = macrométrico 
6 = micrométrico 
7 = diafragma no condensador 
8 = condensador 
9 = botão do condensador 
10 = dois parafusos centralizadores do 
condensador 
11 = fonte de luz 
12 = controle de iluminação 
13 = diafragma de campo (alavanca no lado 
esquerdo do microscópio) 
14 = dois parafusos de ajuste da lâmpada 
(esquerdo e direito) 
15 = focalizadora da lâmpada (alavanca no lado 
direito do microscópio  

http://www.google.com.br/imgres?q=microscopio&um=1&hl=pt.olx.com.br/microscopi
o. acessado em 26/11/2012 

 
 

Fig.2 

 
Fonte: http://biologia-legal.blogspot.com.br/2012/02/microscopia.html. acesso em 
26/11/2012 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_0fTR110So3E/TQDLr2FGcPI/AAAAAAAAACk/wn9uYCKu0A0/s1600/microscopio.jpg


Atividade 3 – Células Procarióticas: Arqueobactérias  

 
Objetivo:  

 Verificar a presença das Arqueobactérias, sua importância e  relação 
evolutiva. 

 
Material:  

 Árvore filogenética. 

 Texto “Arqueobactérias metanogênicas: sem elas, estaríamos aqui hoje?”, 
que relaciona a importância das arqueobactérias para o aparecimento de 
outras formas de vida. O professor pode também utilizar o artigo sobre o 
potencial biotecnológico das Archaea, disponível em 
http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio30/archaea.pdf 

 
Método: 

1- Pergunte aos alunos se já ouviram falar sobre sobre classificação dos seres 
vivos e três grupos (ou domínios) Archaea, Bacteria e Eukarya?; 

2- Analisar a árvore filogenética (figura 1) e suas relações evolutivas. Verificar 
que Archaea, Bacteria e Eukarya derivam de um ancestral comum e que 
Archaea não está em posição de originar Bacteria.  

3- Fazer a leitura do texto “Arqueobactérias metanogênicas: sem elas, 
estaríamos aqui hoje?” e verificar a importância destes organismos. 

4- Explique a classe que são bactérias primitivas que podem viver em condições 
consideradas adversas para outros seres vivos, provavelmente semelhantes 
as condições da Terra primitiva. 

5- Realizar um seminário para que todos os alunos participem e dê sua opinião 
sobre este novo/antigo mundo que acabaram de conhecer através do texto e 
vídeo. 

 
Comentários: 

1- A árvore filogenética foi proposta com base em estudos comparativos de 
sequências de DNA de diversos organismos. Efetuados pelo cientista Carl 
Woese e colaboradores, na década de 70. Nela os seres vivos são 
classificados em apenas 3 grandes grupos (ou domínios): Bacteria, Archaea 
e Eukarya.  

2- Verifica-se que as arqueobactérias não originaram as bactérias atuais, mas 
derivaram do mesmo ancestral comum que elas. Logo o termo 
“arqueobactérias” foi empregado indevidamente, já que significa “bactéria 
primitiva”. 

3- A grande diferença evolutiva entre archeas e eubactérias é que na 
comparação com os genes de eucariotos, os das archeas são mais 
semelhantes aos de eucariotos. 

4- Estes organismos são extremófilas (vivem em condições adversas extremas, 
como temperatura, salinidade extrema, pH). 

5-  As arqueobactéria são pouco conhecidas devido às dificuldades de acesso 
aos seus hábitats e de coleta de material. 

6- Uma pesquisa feita pela cientista Birgitt Sattler, 2006, da Universidade de 
Innsbruck, Áustria, constatou a existência desses microorganismos na 
atmosfera rarefeita e gelada dos alpes europeus, onde foram colhidas 1.500 
bactérias em apenas um millitro de amostra! 

http://www.infoescola.com/biologia/reino-monera/


7- O professor pode utilizar também o documentário disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4XA8A-aUyQ acessado em 24/11/2012, 
que apresenta a Terra desde sua origem, a duração é de 1h e 34 minutos; 
porém para se verificar o papel das arqueobactéria os primeiros 8 minutos 
podem ser utilizados. O professor pode também realizar a atividade em 
conjunto com as matérias de inglês e geografia. 

 

 

Figura 1- Árvore filogenética. Disponível em http://biologia 
legal.blogspot.com.br/2012_09_16_archive.html , acessado 27/11/2012 

 

Arqueobactérias metanogênicas: 

sem elas, estaríamos aqui hoje? 

 
Fonte: Diponível em: 
http://www.ufv.br/petbio/Informativos/outubro2004/Arqueobacteriasmetanogenicas.ht
m. Acesso em: 26/11/2012 
 

Lembram-se das arqueobactérias (Domínio Archaea), que compõem um dos 
três domínios dos seres vivos? Então, prepare-se para o que você vai ler: 
pesquisadores de Harvard realizaram um estudo que mostra que, sem elas, 
provavelmente não estaríamos aqui neste momento. 

Cerca de metade dos organismos deste grupo são metanogênicos, isto é, 
possuem habilidade de produzir grandes quantidades de gás metano. Acredita-se 
que estes organismos anaeróbicos reinaram supremos durante os primeiros 2 
bilhões de anos da história da Terra, e o efeito estufa que produziram teve 
consequências profundas sobre o clima do planeta.  



Simulações em computador revelaram que o gás metano pode ter durado até 
10 mil anos num mundo sem oxigênio. 

O papel principal do metano na atmosfera terrestre pode ter começado 
praticamente junto com o aparecimento da vida, há 3,5 bilhões de anos. Esse gás, 
juntamente com outro gás-estufa abundante, o dióxido de carbono dos vulcões, teria 
aquecido a superfície do planeta, aprisionando o calor da Terra e permitindo, ao 
mesmo tempo, a passagem da luz solar. Uma estufa úmida é o ambiente preferido 
de muitos organismos metanogênicos. Isto que significa que, quanto mais quente o 
mundo, mais metano eles teriam produzido, suposição esta que teria como 
consequência o aumento da temperatura global do planeta. Em seu auge, estes 
microrganismos teriam gerado metano suficiente para deter um congelamento 
mundial. Naquela época, o sol era consideravelmente menos brilhante do que hoje, 
de modo que o efeito estufa provocado pelo metano poderia ter sido exatamente o 
que o planeta necessitava para se manter aquecido.  

Entretanto, um leitor atento como você deve ter percebido um problema em 
tal suposição: a produção de gás metano não poderia aumentar indefinidamente, 
pois do contrário não estaríamos aqui redigindo este informativo e você, lendo-o, 
certo? Certo. Os cientistas de Harvard, então, trataram de propor uma solução. Um 
clima mais quente poderia ter intensificado o ciclo da água e aumentado a erosão de 
rochas nos continentes, o que teria levado a uma retirada progressiva de dióxido de 
carbono da atmosfera. Caindo as concentrações de CO2 e aumentando as do 
metano, chegaria um ponto em que os dois gases se equivaleriam, em aproximação. 
Nestas condições, acredita-se que o metano teria mudado seu comportamento 
dramaticamente, evitando assim, que a Terra pudesse tornar-se um planeta 
inabitável para a maioria dos seres vivos. Esta mudança envolveria a união do 
metano com hidrocarbonetos complexos, que se condensavam para formar névoas 
de poeira. Uma destas névoas em altitudes elevadas teria reduzido o efeito estufa 
ao absorver a faixa visível da luz solar e irradiá-la de volta para o espaço; com uma 
temperatura mais baixa, boa parte das bactérias metanogênicas não conseguiria 
sobreviver. 

E como explicar as grandes eras glaciais de mais de 1 bilhão de anos atrás? 
É provável que as arqueobactérias metanogênicas tenham reinado soberanas por 
longos anos, mas à medida que a concentração de oxigênio foi tornando-se 
progressivamente maior, com o surgimento de organismos autotróficos, esses 
microrganismos passaram a ter problemas para sobreviver. Com isso, a 
concentração do metano teria caído drasticamente e o planeta teria sido 
inteiramente congelado. Entretanto, a taxa pela qual o metano escapava dos mares 
para a atmosfera, naquela época, poderia ter sido até dez vezes superior à atual, e a 
concentração do metano na atmosfera poderia ter sido de até 100 ppm. Isto 
explicaria, enfim, o fato da Terra não ter entrado em uma era glacial permanente. 

 
Fontes: Scientific American Brasil, setembro/2004, p. 38-45 e Pelczar, M. 

Microbiologia: Conceitos e Aplicações, v. 1, 1997. 
 

 

 

 

 



Atividade 04 – Tirinha: células procarióticas 

 
WITT, S. O.; BRANCALHÃO, R. M. Células Procarióticas: Morfologia e Bactérias 
no Corpo Humano. Unidade Didática. SEED. UNIOESTE. PDE. Cascavel, PR, 
2010. 
 
Objetivo: 

  Ler e analisar o conteúdo proposto na tirinha. 

 Observar a charge da figura 1. 
 
Material:  

 Tirinha da célula procariótica; 

 Charge da figura 1; 

 Cópia da tirinha, cópia da figura 1, lápis, borracha e lápis de cor para colorir. 
 
Método:  

1. Reproduzir a tirinha e fazer a leitura com os alunos; 
2. Reproduzir a figura 1 e pedir para que os alunos a observem; 
3. Destacar outras características das células procarióticas (ver texto da 

Unidade Didática). 
4. Propor para os alunos, que os mesmos desenvolvam novas tirinhas e novas 

charges com as características fornecidas, sobre a reprodução e nutrição das 
bactérias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig.1 

Fonte: http://anamiyawaki.wordpress.com/2009/02/15/diferenca-entre-celulas-
eucariontes-e-procariontes/. Acesso em 24/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dicasdeciencias.files.wordpress.com/2008/02/amebas.jpg


Atividade 05 – As células procarióticas 

 
BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010.  
 
Objetivo:  

 Observar ao microscópio células procarióticas 
 
Material Biológico:  

 Cianobactérias  
 
Método: 

1- Preparar com antecedência de 3 a 4 dias uma cultura de bactérias. Para 
tanto, colocar em um frasco a grama com raiz bem picada e 100 ml  de água 
filtrada. Deixar o recipiente em local iluminado e arejado, coberto com uma 
gaze preso por elástico. O frasco pode ser mantido em laboratório por meses, 
contando que não se deixe faltar água. Pode-se também obter o material em 
rios, coletando-se um pouco de lodo; 

2- Colocar uma gota deste material sobre uma lâmina e cobrir com lamínula; 
3- Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4X, 10X, 40X e 

100X. 
 
Comentário: 

1. Verificar na cultura produzida a presença de cianobactérias coloniais e/ou 
isoladas. No caso das isoladas, elas são identificadas pelo tamanho diminuto, 
formato geralmente esférico e coloração verde, devido à presença do 
pigmento clorofila em seu citoplasma. No caso das coloniais, elas assumem 
formas variadas. 

2. As células das colônias filamentosas são unidas por uma bainha externa, 
onde crescem e se dividem permanecendo no corpo multicelular. Os 
filamentos podem ramificar-se e fragmentar-se. Neste caso, iniciam novo 
crescimento em outro lugar. 

3.  Muitas cianobactérias possuem células fixadoras de nitrogênio, denominadas 
heterocistos, que normalmente são maiores e de coloração diferenciada. 
Esses microorganismos são importantes componentes da cadeia alimentar, 
pois são fixadores do nitrogênio atmosférico (N2) e produtores de oxigênio; 
sendo verdadeiramente o pulmão do mundo. 
 

 

 

 

 

 



Atividade 06 – Antibióticos 
 

Objetivo:  

 Entender os mecanismos de mutação das bactérias e os riscos do uso 
descontrolado de antibióticos 
 

Material:  

 Texto Extraído da Revista Veja: Não Há Motivo Para Pânico – Restrita a 
hospitais, a superbactéria KPC só vitimiza pacientes graves, com baixíssima 
imunidade. Edição 2188 - 27 de outubro de 2010 

 Figura 1, figura 2, figura 3 extraídas da revista veja. Edição 2188 - 27 de 
outubro de 2010 
 

Método: 
1. Peça que os alunos leiam a reportagem Não há motivo para pânico, publicada 

em VEJA. Em seguida, faça um levantamento com a turma sobre o que 
sabem a respeito de bactérias. Sugira que os estudantes analisem as figuras 
1 - Bactérias do bem" e "Inimigos históricos. 

2. O texto: Não há motivo para pânico da VEJA discute os riscos da 
superbactéria Kleb-siella pneumoniae carbapenemase (KPC). Discuta com a 
classe o que faz dela uma superbactéria e quais os riscos de se usar 
antibióticos sem restrição para tentar combatê-la. 

3. Retome com a classe as principais características das bactérias. Aproveite a 
figura 3 para ajudar na explicação. 

4. Retome o texto: Não há motivo para pânico e questione a turma a respeito da 
denominação "superbactéria". Explique aos alunos que esse nome é dado a 
organismos bastante resistentes aos antibióticos conhecidos pelo ser 
humano. Ressalte que não se trata de bactérias mais fortes que as outras. As 
superbactérias são consideradas perigosas porque os remédios que 
conhecemos têm pouco efeito sobre elas. 

5. Questione a turma sobre as formas de combater as infecções bacterianas em 
nosso organismo. Ouça as repostas e conclua que os antibióticos (ou 
antimicrobianos) são a alternativa mais eficiente. Pergunte, então, o que 
acontece quando esses medicamentos são utilizados de maneira 
indiscriminada. Conte à turma que eles podem passar de heróis a vilões. 

6. Para finalizar, debata com os alunos o tema: "Antibióticos são heróis ou 
vilões?". Questione os alunos se essas drogas controlam doenças ou 
estimulam a seleção natural, valorizando as bactérias mais resistentes. Dê um 
tempo para que eles discutam. Conclua conjuntamente que a resposta está 
no controle do uso dos antibióticos. Quando bem utilizados, de forma precisa 
e rigorosa, eles salvam vidas. Mas, quando usados de maneira 
indiscriminada, podem ser perigosos. 
 

Comentário: 
1. Observando o texto da figura 1 os alunos perceberão que nem todas as 

bactérias são prejudiciais ao ser humano. Mais de 100 trilhões desses 
microrganismos habitam o corpo humano e ajudam a manter o equilíbrio e a 
saúde. 

2. O material genético da bactéria se apresenta na forma de DNA ou RNA e fica 
disperso no citoplasma, em uma região chamada nucleóide. Em geral, esse 



material pode ser identificado por sua forma enovelada - como se fosse um 
novelo de lã.  

3. Comente que, na composição das bactérias, há também os plasmídeos - 
moléculas de DNA extracromossomal. São organelas geralmente circulares, 
de número e dimensões bastante variáveis. Muitas vezes, é no plasmídeo que 
se encontram genes que garantem vantagens adaptativas das bactérias que 
resultam na resistência aos antibióticos. 

4. A penicilina foi a pioneira entre os antibióticos. Ela foi descoberta por 
Duchesne, em 1896, e "redescoberta" por Alex Fleming durante a 2ª Guerra 
Mundial. Como ela, todos os medicamentos só são eficientes quando são 
administradas por um tempo determinado e em doses corretas. 

5. Todos os antibióticos têm um espectro de ação, ou seja, afetam determinada 
diversidade de organismos. Pergunte, então, o que é melhor: um 
medicamento com maior ou menor espectro. A turma deve sugerir a primeira 
opção, afinal, com ela é possível eliminar uma diversidade maior de bactérias. 
Diga, então, que a resposta está incorreta. 

6. Atualmente os laboratórios vêm trabalhando para produzir antimicrobianos de 
espectro mais restrito, que atuem especificamente sobre um ou um pequeno 
número de microrganismos. Explique que essa é uma forma de matar apenas 
as bactérias que estão causando a doença e não todos os microrganismos 
presentes no corpo. Para ficar claro, relembre a imagem das "Bactérias do 
bem" apresentada na figura 1. 

7. Entendido o que é o espectro de ação, mostre à classe como agem os 
antibióticos. Explique que há vários tipos dessa droga, cada um com uma 
forma de atuação. Pontue que os principais são:  
- Inibidores da síntese da parede celular: impedem que a parede celular 
bacteriana se forme ou promovem a ativação de enzimas que a degradam, 
provocando a morte da célula;  
- Inibição da tradução: interfere diretamente na síntese de proteínas, vital a 
qualquer organismo.  
- Alteração dos processos metabólicos: interfere em processos como as 
sínteses do ácido fólico, uma vitamina B fundamental para as bactérias.  
- Inibição da síntese de ácidos nucléicos: impede a replicação do material 
gênico e, consequentemente, a reprodução da bactéria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto: Não há motivo para pânico - Restrita a hospitais, a 
superbactéria KPC só vitimiza pacientes graves, com 
baixíssima imunidade.  

 
Fonte: http://veja.abril.com.br/271010/nao-ha-motivo-para-panico-p-098.shtml. 
Acessado em 27/11/2012 

 
Adriana Dias Lopes  

Nas últimas duas semanas, notícias sobre a superbactéria Kleb-siella 
pneumoniae carbapenemase, a KPC, ganharam as páginas dos jornais. Apenas no 
Distrito Federal, desde o início do ano, ela contaminou 183 pessoas, das quais 
dezoito morreram. Havia casos registrados também no Espírito Santo, Goiás, 
Paraíba, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Um levantamento feito 
por VEJA em quinze hospitais públicos e particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná e Santa Catarina mostra que dois novos casos de contaminação pelo germe 
vêm sendo registrados todos os meses desde o início do ano, com uma taxa de 
mortalidade em torno de 30% a 50%. Não há motivo, porém, para muito alarme. A 
existência de uma superbactéria não deve nunca ser desprezada, mas é preciso 
deixar claro que a KPC, identificada em 2006 nos Estados Unidos, está restrita a 
ambientes hospitalares. Além disso, os pacientes mais suscetíveis são os doentes 
graves, imunologicamente debilitados. Em sua maioria, estão internados há bastante 
tempo em UTIs, com pouca perspectiva de alta. “Em contato com uma pessoa 
saudável, a KPC oferece risco mínimo”, diz a infectologista Luci Correa, 
coordenadora do serviço de controle de infecções hospitalares do Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo. Mesmo dentro dos hospitais, entre os doentes mais graves, 
a KPC é de difícil transmissão. Sua matriz, a Klebsiella, é naturalmente encontrada 
nos intestinos. A KPC desperta a atenção dos especialistas nem tanto por sua ação, 
mas, sobretudo, pela forma como, no organismo do doente, ela passa a um 
microrganismo semelhante a informação de como adquirir resistência.  

Recuem-se algumas décadas. As superbactérias, que se caracterizam por 
sua extrema resistência à ação da maioria dos antibióticos, começaram a desafiar a 
medicina há pelo menos sessenta anos (veja o quadro abaixo). Na década de 50, 
para espanto geral, foi identificado um germe imune à ação da penicilina — o 
primeiro antibiótico, descoberto, em 1928, pelo bacteriologista escocês Alexander 
Fleming (1881-1955). Identificou-se que a resistência era fruto do mau uso que se 
fazia do medicamento (veja o quadro abaixo). Os antibióticos, não importa se 
antigos ou modernos, só cumprem seu papel quando são tomados pelo tempo 
correto e nas doses prescritas. Do contrário, as bactérias que sobrevivem às doses 
inadequadas aprendem a driblar o ataque da medicação. “Elas passam a produzir 
enzimas que inativam a ação do remédio”, diz Marcelo Litvoc, infectologista do 
Hospital Sírio-Libanês e do Hospital das Clínicas, em São Paulo. A partir daí, 
quando se multiplicam, geram “filhotes” resistentes.  

Nas duas últimas décadas, algumas bactérias têm se revelado ainda mais 
“espertas” — caso da KPC. Além de transmitirem a resistência a seus descendentes, 
elas enviam um pedacinho de seu material genético (o plasmídeo) com essa 
informação para bactérias vizinhas — que, assim, têm a oportunidade de aprender a 
defender-se do ataque dos antibióticos. Uma superbactéria com mecanismo de ação 
idêntico é a NDM-1. Como a KPC, ela é um filhote da Klebsiella. Identificada pela 
primeira vez em 2009, na Índia, já contaminou pessoas no Paquistão, Inglaterra, 



Portugal e Estados Unidos, entre outros países. Os estudos mais recentes indicam 
que a velocidade com a qual a NDM-1 passa adiante a fórmula da resistência é 100 
vezes maior do que a da KPC. “Quando essas superbactérias contaminam pacientes 
enfraquecidos, é grande a probabilidade de chegarem à corrente sanguínea e, 
desse modo, atingir todos os órgãos, sem que remédios consigam detê-las”, diz 
Artur Timerman, infectologista do Hospital Edmundo Vasconcelos. Ocorre, então, 
uma septicemia, nome técnico para infecção generalizada. Esse ciclo só é 
interrompido com o uso de um antibiótico diferente. A KPC é resistente aos 
antibióticos da classe dos carbapenêmicos, desenvolvidos na década de 80. Cerca 
de 70% dos infectados pela KPC respondem ao tratamento com algum outro tipo de 
antibiótico. Para o restante deles, nenhum surte efeito.  

O principal agente de transmissão das infecções hospitalares são os próprios 
profissionais de saúde — médicos, enfermeiros, auxiliares, instrumentadores e 
operadores de máquinas. A maioria das contaminações ocorre pela falta de um 
hábito básico de higiene. Diz o infectologista Paulo Olzon, da Universidade Federal 
de São Paulo: “Por pressa ou até falta de costume, alguns profissionais não lavam 
as mãos de forma adequada”. A experiência do Hospital Albert Einstein mostra como 
o problema pode ser resolvido de maneira bastante simples. Até 2004, apenas 
metade dos profissionais da instituição cumpria o ritual completo de higienização das 
mãos exigido no ambiente hospitalar — a lavagem antes e depois de tocar no 
paciente. Com a instalação de um porta-gel antisséptico ao lado de cada leito, 80% 
dos funcionários passaram a fazer a limpeza como convém. Outra via de 
contaminação bastante comum são os instrumentos médicos. Um estudo divulgado 
recentemente pela Associação Paulista de Medicina revelou que 87% de 300 
estetoscópios recolhidos de hospitais de São Paulo estavam contaminados por 
bactérias. Para evitar esse tipo de contágio, bastaria ao profissional limpar o 
aparelho depois de atender um doente.  

No Brasil, os hospitais não são obrigados a notificar as secretarias de Saúde 
sobre a descoberta de superbactérias. A falta desse tipo de informação dificulta as 
ações de combate às infecções. Na última sexta, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) estudava uma forma de tornar compulsórias as notificações sobre 
a existência de um microrganismo resistente e obrigar o uso do gel antisséptico em 
todos os hospitais brasileiros. Nem todos os centros de saúde, contudo, dispõem de 
laboratórios capazes de isolar e identificar o tipo de bactéria associado aos casos de 
contaminação. Dados dessa natureza são imprescindíveis para estabelecer as 
estratégias de tratamento. No Distrito Federal, a situação é grave. O aumento no 
número de infecções por KPC coincide com a falta em nove hospitais de produtos 
como luvas, seringas, compressas e cateteres. É no caos que as superbactérias 
também proliferam.  
 



 
Fig.1 
http://veja.abril.com.br/271010/nao-ha-motivo-para-panico-p-098.shtml. Acessado 
em 27/11/2012 



 
Fig.2 
Alexander Fleming em 1928, o bacteriologista escocês descobriu a penicilina, o 
primeiro antibiótico.  
Fonte: http://veja.abril.com.br/271010/nao-ha-motivo-para-panico-p-098.shtml. 
Acessado 26/11/2012 
 
 
 
 

 
Fig.3 
 
Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Average_prokaryot
e_cell-_es.svg/494px-Average_prokaryote_cell-_es.svg.png. Acesso em 27/12/2012 
 
 
 
 



Atividade 07 – Reprodução das bactérias 
 
Objetivo:  

 Conhecer a reprodução das bactérias 
 
Material:  

 Gravar os vídeos abaixo em pen drive. 

 Video 1- Reprodução Bacteriana: Duração do vídeo de 16 segundos. 
http://www.youtube.com/watch?v=gEwzDydciWc. Acessado em 27/11/2012. 

 Vídeo 2 – Transformação: Duração do vídeo de 46 segundos. 
https://www.youtube.com/watch?v=jOmDkr8AU0s. Acessado em 27/11/2012. 

 Vídeo 3 – Transdução: Duração do vídeo de 55 segundos - 
https://www.youtube.com/watch?v=XkPDk1lbflY. Acessado em 27/12/2012 

 Vídeo 4 – Conjugação -: Duração do vídeo de 1:06 minuto. 
https://www.youtube.com/watch?v=lwzNOdF7L2c. Acessado em 27/11/2012 

 Reproduzir as figuras 1, 2, 3, 4 e 5  
 

Método: 

1. Pergunte para a classe o que eles sabem sobre bactérias. Provavelmente, 
será mencionado que esses microorganismos estão associados a doenças 
que afetam o ser humano. Aproveite o momento para desmistificar o papel de 
"vilã" das bactérias. Apresente para turma a matéria de Veja figura 1 da 
atividade 6 e escolha alguns alunos para que leiam a reportagem em voz alta. 
Utilize a reportagem como uma introdução para trabalhar o Reino Monera. 

1. Falar como as bactérias se reproduzem. Explique para a classe que as 
bactérias se reproduzem assexuadamente realizam esse processo, por meio 
de uma divisão binária ou bipartição. Ou seja, nada mais é do que quando a 
bactéria duplica seu material genético e logo após se divide. 

2. Explique para a turma que quando falamos de transferência de DNA de uma 
bactéria para a outra podemos ter três maneiras para que esse processo 
ocorra: transformação, transdução ou conjugação. A transformação ocorre 
quando bactérias conseguem absorver DNA disperso no meio. A transdução 
ocorre quando há troca de DNA com o auxílio de um vetor, o bacteriófago e a 
conjugação há a troca de DNA, mas com a exigência de que haja contato 
entre as células. Para uma melhor visualização, você pode mostrar para a 
classe a sugestão de quatro vídeos que consta no material acima e 
apresentam esses três processos; também pode usar as figuras 1, 2, 3, 4 e 5 
localizadas abaixo. 

3. Divida a sala em grupo para fazer cartazes dos tipos de reprodução das 
bactérias, cada grupo representará um tipo de reprodução e realizará 
pesquisa sobre o assunto representado no cartaz. Para pesquisa utilizar o site 
das figuras, a versão Escola Online da Enciclopédia Britânica ou outras fontes 
se achar necessário.  Cada grupo fará apresentação do seu trabalho para a 
classe. 
 

Comentário: 

1. Comece então pelas bactérias, pertencentes ao sub-reino das Eubactérias. 
Diga que esses microorganismos são procarióticos, podem viver isolados ou 
em colônias e são unicelulares. Pergunte para os alunos se eles têm ideia 
dos locais onde esses microorganismos podem habitar. Diga à classe que 

http://escola.britannica.com.br/


existe uma diversidade de habitats, uma vez que as bactérias podem ser 
encontradas em qualquer tipo de meio: água (doce e salgada), ar, terra e no 
interior dos seres vivos. 

2. Explique que existem bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças, 
mas também, existem as bactérias que não causam mal algum e, pelo 
contrário, são importantíssimas para a manutenção do nosso organismo. 
Nesse momento, você pode listar no quadro negro algumas das importâncias 
desses microorganismos como, por exemplo: as bactérias decompositoras 
(reciclagem de matéria orgânica), as participantes do ciclo do nitrogênio e 
atuantes de processos industriais, aquelas usadas na produção de iogurtes, 
as que estão presentes na flora intestinal de animais ruminantes e do homem 
e, finalmente, as que favorecem seu funcionamento e evitando a ação de 
patógenos. 

3. Fale como as bactérias se reproduzem. Explique para a classe que as 
bactérias que se reproduzem assexuadamente realizam esse processo, por 
meio de uma divisão binária ou bipartição. Ou seja, nada mais é do que 
quando a bactéria duplica seu material genético e logo após se divide. 

4. Explique para a turma que quando falamos de transferência de DNA de uma 
bactéria para a outra podemos ter três maneiras para que esse processo 
ocorra: transformação, transdução ou conjugação. A transformação ocorre 
quando bactérias conseguem absorver DNA disperso no meio. A transdução 
ocorre quando há troca de DNA com o auxílio de um vetor, o bacteriófago e a 
conjugação há a troca de DNA, mas com a exigência de que haja contato 
entre as células. Para uma melhor visualização disso, você pode mostrar para 
a classe a sugestão de três vídeos citados no material desta atividade que 
apresentam esses três processos e também as figuras abaixo representam os 
processos de reprodução das bactérias. 

 
Reprodução das Bactérias 

Fig.1
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biomonera3.php 

 
 
Fig. 2 - Transformação 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biomonera3.php. Acesso em 
27/11/2012. 
 



 

 
Fig. 3 - Transdução 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biomonera3.php. Acesso em 
27/11/2012 
 

 
Fig. 4 Cunjugação 
 

 
Fig. 5 - Conjugação bacteriana mostrando o pelo sexual. 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biomonera3.php. acesso em 
27/11/2012 



Atividade 08 – Estrutura das Bactérias 

 
Objetivo:  

 Conhecer e identificar as estruturas que compõem a bactéria (célula 
procariótica) 

 
Material:  

 Cópia da figura 1 abaixo; 

 Lápis, borracha e lápis de cor. 
 
Método: 

1. Imprimir uma cópia do esquema da bactéria para cada aluno; 
2. Utilizar a fig.3 da atividade 6 para os alunos localizar, identificar e completar 

os espaços em branco referentes as estruturas da bactéria. 
3. Pintar as estruturas da bactéria. 

 
Comentário: 

1. Estruturas identificadas na célula bacteriana: 1- plasmídio; 2- DNA, único e 
circular; 3- ribossomos; 4- fimbrias; 5- membrana plasmática; 6- parede 
celular; 7- cápsula; 8- inclusões; 9- flagelo 

 

 
 
Fig. 1 
Fonte: http://www.biologycorner.com/APbiology/pathology/bacteria.html. 
Acessado 27/11/2012 
 

 
 
 
 



Atividade 09 – Célula Eucariótica 
 

Fonte: BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010.  
 
Objetivo:  

 Conhecer a diversidade de organismos eucariotos unicelulares, 
particularmente os protozoários em cultura. 

 
Material: 

 Protozoário de vida livre, lâmina, lamínula, microscópio. 
 
Método: 

1- Preparar uma cultura de protozoários com antecedência de 3 a 7 dias 
2- Pegar três vidros de boca larga (com capacidade aproximada de 250 ml), e 
em cada um colocar: 
a) Água filtrada ou destilada + alface picada sem lavar (1 ou 2 folhas);  
b) Água filtrada ou destilada + fezes secas de galinha (aproximadamente 50 gr); 
c) Água filtrada ou destilada + capim seco picado (aproximadamente 10 folhas). 
3- Deixar em repouso, com luz do sol indireta e cobrir com gaze preso por 
elástico; 
4- Após decorrido o tempo necessário, utilizar um conta-gotas ou pipeta para 
colocar sobre a lâmina uma gota de cultura. Pode-se restringir o movimento  dos 
protozoários usando-se uma pequena porção de algodão, abrir bem as fibras 
formando uma fina película, colocar sobre a lâmina, acrescentar uma gota da cultura 
e, posteriormente, a lamínula; 
5- Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4X, 10X, 40X e 
100X. 
 
 

 

 

 

 

 



Atividade 10 - Membrana Plasmática 

 
Fonte: BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010.  
 
Objetivo:  

 Observar o comportamento da membrana plasmática em diferentes soluções 
 
Material:  

 cebola, microscópio, lâmina, lamínula, sal, água. 
 
Método: 

1. Retirar dois pedaços da epiderme da região interior do catafilo de cebola, 
e colocar cada um sobre uma lâmina; 

2. Pingar algumas gotas de água sobre uma das lâminas, e na outra lâmina 
pingar gotas de solução de NaCl a 3.0%; 

3. Colocar a lamínula e analisar em aumentos crescentes, utilizando as 
objetivas de 4X, 10X e 40X. 

 
Comentário:  

1. Verificar o comportamento da membrana plasmática nas diferentes 
soluções, descrever e desenhar o que foi observado. 

2. Trabalhar com os alunos os processos de transportes que ocorrem na 
membrana celular. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade 11 – Célula Eucariótica 

 
Objetivo:  

 Observar, localizar e identificar as semelhanças e as diferenças entre 
célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. 

 
Material:  

 Cópia da figura 1, 2, 3 e 4 abaixo; 

 Cópia da tabela 1, 2 e 3 baixo. 

 Lápis, borracha. 
 
Método: 

1. Imprimir uma cópia das figuras 1, 2, 3, 4; e da tabela 1, 2 e 3 da para cada 
aluno; 

2. Utilizar as figuras 1 e 2 para os alunos observar e identificar as organelas 
celulares e as figuras 3 e 4 para completar os espaços em branco nas tabelas 
1 e 2 referentes as estruturas das célula eucariótica animal e vegetal. 

3. Completar a tabela 3 observando as organelas presentes e ausentes nas 
referidas células. 
 

Comentário: 
Organelas da célula eucariótica animal 
 
 

 
Fig. 1 

Fonte<http://bodysculpturefitness.blogspot.com.br/2011/07/celula-eucarionte-as-
diferencas-entre.html> Acessado em 27.11.2012 

 
 



 
Fig. 2 

http://www.google.com.br/imgres?q=c%C3%A9lula+eucarionte&um=1&hl=pt-. 
Acessado em 27.11.2012 

 
 

 
Fig. 3 

 
http://via-estetica.blogspot.com.br/2010/03/celulas-eucariontes.html acessado em 
27/11/2012 

 
 
 
 
 



Identificar os constituintes da célula eucariótica animal: 
Tabela 1 

1-  2-  

3-  4-  

5-  6-  

7-  8-  

9-  10-  

11-  12-  

13-   

 
Fig. 4 
http://personales.ya.com/geopal/biologia_2b/unidades/ejercicios/act5tctema2.htm 
acessado em 27/11/2012 
 
 
 
Identificar os constituintes da célula eucariótica vegetal 

Tabela 2 

1- 8- 

2- 9- 

3- 10- 

4- 11- 

5- 12- 

6- 13- 

7-  

 
 
 
 



Comparar as células eucarióticas animal e vegetal, identificando as organelas 
presentes ou ausentes: 

Tabela 3 

Estruturas Célula animal Célula vegetal 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 12 – Caça Palavras 
 
Objetivo:  

 Memorizar e reconhecer alguns conceitos usados no estudo da citologia. 
 
Material:  

 Caça Palavras 
 
Método:  

1. Procurar as palavras abaixo relacionadas no caça palavras.  
 
Procariontes Eucariontes Aeróbicos 
Anaeróbicos Citoplasma Carioteca 

Núcleo Plasmídios Nucleóide 

Microscópio 
Parede celular 

Citoesqueleto Membrana Plasmática 
 

 

P A R E D E C E L U L A R K N B G F D S 

A S D W X C V G B N M K Ç C I O U Y D Z 

Q N Z A S D A P R O C A R I O N T E F F 

X U X P D A S L D R S P A T Z D J Z D G 

D C C O F S W A E T L P S O A F D X S H 

E L V I G D Q S W Y K O D E S G E C A J 

R E B U H F E M Q U J I F S D H R E Q K 

F O N Y J G R I A I H U G Q F J T U W L 

V Z M T K H T D A O G Y H U G K Y C E Ç 

B S Q A L J Y I S P F T J E H L Y A R P 

G W W N Ç K U O D Ç D R K L J Ç U R T O 

T D E A P L F S F L S E L T K A I I Y I 

Y E R E R P G L G K A W Ç O L E O O U C 

M I C R O S C O P I O Q P F Ç R P N I A 

U Q T O W U H J H J Q A O G P O A T O R 

J W Y B Q Y J H J H W S I H O B S E P I 

M E U I A T K G K G E D U J I I D V Ç O 

M R I C S R Ç F L F R F Y K U C F B L T 

K T O O D E L D Ç D C G T L Y O G N K E 

I Y O S F W M S M S I H R Ç T S H M J C 

O U P F G H N A N A T J E M R P A Ç H A 

P I A H F Q B Q B Z O K W N E O S L G U 

U O S Y G A V W V X P L Q B W I D K F Y 

J M E M B R A N A P L A S M A T I C A T 

Y P D Y T S C E C C A Ç A V Q U F J D R 

T A F U Y D X R X V S P S C A Y G H S E 

R S F I U F Z T Z B M O D X S T H G A W 

N U C L E O I D E S A I F Z D R J F Q Q 
 



Atividade 13 - Mapa conceitual  
 

Objetivo:  

 Auxiliar o educando no contato e compreenção com os termos usados em 
citologia. 
 

Material:  

 Mapa conceitual impresso, lápis, borracha. 
 

Método:  
1. Encontrar os termos no texto da unidade didática ou no livro didático e 

substituir as letras do alfabeto nos retângulos por termos que completem os 
conceitos citados no mapa conceitual.  
 

Comentário: 

1. Gabarito para conferência do mapa conceitual 
 a) Célula; b) Seres vivos; c) Unicelular; d) multicelular; e) procarionte; f) 

eucarionte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citologia é a ciência que estuda as   

    

menor unidade formadora dos  

 

    que podem ser           

 

 

 

 

 

 

 

   e     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

c d 

Possuem 

mais de uma célula 

Possuem 

apenas uma célula 

uma 

Ex. bactérias, protozoários, 

cianobactérias, algas unicelulares, 

leveduras.  

 

Ex. fungos, vegetais, 

animais.  

 

a 

b 

Ex. protozoário, 

fungos, vegetais animais.  

 

Ex. bactérias 

e cianobactérias.  

 

Não possui membrana nuclear 

(carioteca), o material genético 

está no citoplasma (nucleóide). 

Possui membrana nuclear 

(carioteca) e material genético 

encontra-se organizado 

dentro do núcleo.  

 

f e 



Atividada 14 – Célula vegetal 
 

Objetivo:  

 Conhecer as estruturas da célula vegetal 
 

Material:  

 Imprimir o texto desta unidade didática, sobre a célula vegetal (1 cópia para 
cada aluno); 

 Gravar em pen drive o vídeo sobre célula vegetal disponibilizado em: 
http://www.youtube.com/watch?v=zc9LuU-cpu8. Acessado em 29.11.2012  

 TV Pen drive (presente nas escolas do Públicas do Paraná) ou mesmo o 
laboratório de informática que tenha acesso a internet. 

 

Método: 

 Pergunte aos alunos se conhecem a estrutura da célula vegetal; 

 Disponibilizar o texto desta unidade e a figura 4 da atividade 11 impresso, 
para cada aluno;  

 Assistir o vídeo “ Célula vegetal” com duração de 3:40 min. Apresenta as 
estruturas da célula vegetal; 

 Ler o texto, e completar as estrutras que faltam da célula vegetal; 

 Juntamente com a professora de espanhol traduzir os temos que aparecem 
no vídeo para o português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 15 - Célula Eucariótica Vegetal – Elodea 
 

Fonte: BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010.  
 
Objetivo:  

 Observar a organização das células da Elodea na formação dos tecidos e sua 
morfologia. 

 
Material:  

 Elodea, microscópio, lâmina, lamínula, água. 
 
Método: 

1. Colocar uma folha de Elodea sobre uma lâmina, já contendo uma gota de 
água; 

2. Colocar a lamínula e analisar em aumento crescentes, utilizando as 
objetivas de 4X, 10X e 40X. 

 
Comentário:  

1. Verificar a organização das células da Elodea na formação dos tecidos e 
sua morfologia, a parede celular e o citoplasma com os cloroplastos. O 
citoplasma se apresenta em constante movimento, proporcionado pelo 
citoesqueleto.   

2. A elodea é uma planta aquática submersa, que vive na água doce em 
regiões tropicais. Esta monocotiledônea apresenta folhas em disposição 
variada e nervuras paralelas. A planta é muito utilizada na observação da 
morfologia de células eucarióticas vegetais, cujos cloroplastos, de 
coloração verde devido à presentça da clorofila, são facilmente 
identificáveis no citoplasmo. 

 

 

 

 

 



Atividade 16 - Célula Eucariótica Vegetal – Tradescantia e da Samambaia 
 

Fonte: BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010.  
 
Objetivo:  

 Observar a morfologia das células da Tradescatia e da Samambaia e os 
estômatos na epiderme da folha. 

 
Material:  

 Tradescatia e Samambaia, microscópio, lâmina, lamínula, água. 
 
Método: 

1. Retirar um pedaço pequeno e fino da epiderme inferior da folha da 
Tradescantia e um da epiderme inferior da folha de samambaia com o 
auxílio de uma lâmina de barbear; 

2. Colocar cada material sobre 2 lâminas diferentes com uma gota de água e 
cobrir com lamínula e analisar em aumento crescentes, utilizando as 
objetivas de 4X, 10X e 40X. 

 
Comentário:  

1. Verificar a morfologia das diferentes células e a presença de grande 
quantidade de estômatos na epiderme da folha. 

2. Os estômatos são estruturas epidérmicas constituídas pelas células-
guarda, células subsidiárias ou acessórias. 

3. As células estomáticas ou guarda são as únicas células epidérmicas que 
apresentam cloroplastos. Elas controlam a abertura dos estômatos, 
permitindo que gases se movimentem para dentro e para fora da planta, 
incluindo o vapor d´água.  

4. A parede celular e o núcleo são claramente visíveis nestas células. 
 

 

 

 

 



Atividade 17 - Prática de Cromoplastos 
 

Fonte: BRANCALHÃO, R. M. C. Biologia Celular Básica: Técnicas e Atlas. 2ª Ed. 

Cascavel, PR. EDUNIOESTE. 2010. 
 
Objetivo: 

 Observar os cromoplastos dos frutos relacionados abaixo e as respectivas 
morfologias celulares. 

 
Material Biológico:  

 Capsicum SP (Pimentão vermelho e amarelo), Prunus domestica (Ameixa 
preta), Citrus SSP (laranja), Carica papaia (Mamão), Lycopersicon SP 
(Tomate), Mangifera indica (Manga), Prunus pérsica (Pêssego), Eugenia SP 
(Pitanga), citrullus vulgaris (Melancia) e Psidium guajava (Goiaba)  

 
Método: 

1. Cortar ao meio (com uma faca) os frutos bem maduros: tomates, manga, 
pêssego, pitanga, melancia e goiaba. Raspar sua polpa, região do 
mesocarpo. No caso do pimentão vermelho e amarelo, ameixa preta, 
laranja e mamão, cortar uma fatia bem fina da casca com lâmina de 
barbear afiada; 

2. Colocar cada material sobre lâminas diferentes, contendo uma gota de 
água e posteriormente a lamínula; 

3. Analisar em aumentos crescentes, utilizando as objetivas de 4X, 10X e 
40X. 
 

Comentário: 
1- Verificar a presença dos cromoplastos na polpa e/ou na casca dos 

diferentes frutos e sãs respectivas morfologias celulares. Observar que a 
cor dos pigmentos encontrados está relacionada com a cor da casca e/ou 
polpa do fruto. Assim frutos que contêm o pigmento amarelo e o pigmento 
vermelho apresentam, respectivamente, cores amarelas e vermelhas. 

2- Os cromoplastos (do grego Chroma = cor) são plastídeos que armazenam 
pigmentos de várias naturezas, denominados carotenoides. São 
responsáveis pela coloração amarela, laranja e vermelha de várias flores, 
folhas, alguns frutos e raízes. Apresentam formas variadas: de filamentos, 
discos, fitas, espirais, placas; sendo que  muitos se assemelham a cristais. 
Essas organelas são denominadas de acordo com o pigmento que 
acumulam, nos eritroplastos o pigmento é a eritrofila (do grego) erythrós = 
vermelho) e nos xantoplastos o pigmento é a xantofila (do grego xantos = 
amarelo). Geralmente, os cromoplastos apresentam uma pequena 
quantidade de clorofila e, com isso, menor atividade fotossintética. 

3- Os plastídeos originam-se de organelas pequenas: os proplastídeos, 
presentes no citoplasma de células em crescimento. Os plastídeos 
maduros nas células diferenciadas podem mudar de um tipo para outro, 
dependendo da necessidade. Por exemplo, no amadurecimento do tomate 
os cloroplastos diferenciam-se em cromoplastos. Nesse processo as 
membranas tilacóides e o pigmento clorofila são degradados e novos tipos 
de caratenóides sintetizados. Isso ocorre também no amadurecimento dos 
outros frutos. 



4- É importante destacar que o licopeno ou eritrofila tem sido amplamente 
pesquisado como componente preventivo de doenças. O licopeno é um 
pigmento que se concentra em frutos de cor vermelha e é absorvido pelo 
organismo, quando cozido. O calor rompe as paredes das células e libera 
o licopeno de uma matriz de proteína e fibras. Dessa forma, as melhores 
fontes de licopeno são molhos e sucos de tomate. No caso  dos sucos, o 
material é aquecido durante o processo de engarrafamento. Além disso, 
os cromoplastos são importantes na atração de insetos e outros animais. 
As cores vivas dos frutos sevem como atrativo, resultando na polinização 
e na dispersão de frutos e sementes. 

 

 

 

 

 


