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INTRODUÇÃO
A célula é a unidade fundamental dos seres vivos, desempenha inúmeras funções
necessárias para a manutenção da vida.
Existe uma grande diversidade entre os seres vivos e todos são constituídos por
células, estas variam em tamanho, aparência e função. Sendo peça fundamental da vida se
alimentam, crescem, se reproduzem, convertem energia de uma forma para outra, morrem.
Muitos estudos, trabalho e dedicação foram necessários pelos cientistas para
aperfeiçoar o desenvolvimento das técnicas histológicas a fim de obterem maiores
informações sobre a compreensão morfofisiológica da célula.
Buscar conhecer melhor essa unidade da vida é o que nos proporcionará esse material
didático-pedagógico, pois estará interligado com o conhecimento e práticas de técnicas,
levando os alunos a se aproximarem de um universo invisível e inacessível, podendo
despertar a motivação e o interesse dos mesmos.
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PREPARO DE LÂMINAS PERMANENTES
A.INTRODUÇÃO
As lâminas permanentes têm por objetivo a utilização do material por longos períodos
de tempo, no qual serão preservadas suas estruturas celulares.
Para que se possa realizar o estudo histológico de órgãos, de tecidos, de células e
conservar as características morfo-fisiológicas da célula viva, faz-se necessário a confecção
de lâminas permanentes. Essas têm por objetivo a utilização do material por longos períodos
de tempo, no qual serão preservadas suas estruturas celulares.
Serão observadas ao microscópio óptico com clareza e nitidez, para isso, torna-se
necessário um conjunto de etapas pelas quais os materiais de estudo precisam passar.

1 - OBTENÇÃO DO MATERIAL
a) Faça uso de luvas para pegar o animal (camundongo).
b) Com algodão embebido em éter etílico anestesia-se o mesmo (Fig. 1).
c) Prenda-o em uma placa de cortiça sempre deixando o algodão bem próximo de
suas narinas (fig. 2).
d) Cuidadosamente com o auxilio de uma tesoura e uma pinça retire-se a pele do
abdômen sem danificar o peritônio, que também será removido posteriormente
(fig. 3).
e) Retiram-se os órgãos desejados para o estudo (nesse caso foi utilizado o fígado,
fig. 4).
f) Se houver necessidade de lavagem prévia utilizar soro fisiológico.
g) Introduza os órgãos no fixador de Bouin de 12 a 24 horas e após 5 min os mesmos
serão cortados ao meio para melhor absorção do produto.
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Fig. 1 – Animal sendo Anestesiado com éter etílico

Fig.2 - Técnica fixando o animal na placa de
cortiça

Fig.3 – Animal aberto com os órgãos expostos e alfinete
segurando o peritônio

Fig.4 – Retirada do fígado com uma tesoura

2. FIXAÇÃO
2.1- PREPARO E FUNÇÃO DO FIXADOR DE BOUIN
O fixador deve ser preparado no momento do uso, pois pode sofrer mudanças de
estado físico devido a evaporação.
O fixador de Bouin tem a seguinte fórmula (Junqueira e Junqueira, 1983). Mistura-se
em uma proveta graduada de 100 ml:
•

75 ml de solução saturada de ácido pícrico;

•

25 ml de formol;
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•

5 ml de ácido acético fazendo uso de uma pipeta.

Tem como função manter a integridade do tecido preservando suas estruturas
celulares, provoca o enrijecimento das células, permite que o material resista melhor as etapas
seguintes e ainda pode aumentar a afinidade do material pelos corantes citológicos.
O tecido (fígado) imediatamente a sua retirada foi colocado num Becker contendo
Bouin, passado 5 minutos o órgão foi cortado em pedaços próximos a 2cm3, em seguida o
tecido permaneceu no fixador por 24horas.

Fig. 5. – Técnico retirando a peça do fixador.

3. DESIDRATAÇÃO
Passadas as 24hs no fixador de Bouin, o material deverá ser desidratado para posterior
inclusão, passando pelas seguintes etapas:
•

Álcool 70% -------------------------------------------------------- 4 banhos de 30 min.

•

Álcool 95%--------------------------------------------------------- 4 banhos de 30 min.

•

Álcool absoluto---------------------------------------------------- 4 banhos de 30 min.

4. DIAFANIZAÇÃO
Depois do banho em álcool absoluto a peça passará para:
•

Xilol----------------------------------------------------------------- 4 banhos de 30 min.

O último banho ocorrerá dentro da estufa 70ºC, em recipiente aberto.
O xilol tem como função retirar o álcool do material para que a parafina penetre na peça.
•

Em seguida damos banhos de Parafina------------------------ 4 banhos de 30 min.(todos
dentro da estufa a 70ºC) Fig.6.
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Fig. 6 – Mostra a peça passando pelos banhos de xilol e em seguida de parafina

5. INCLUSÃO
Em um molde de ferro (bloco) é colocado parafina em estado líquido. Em seguida
coloca-se o material nos blocos contendo parafina líquida, que depois de solidificados serão
fixados em blocos de madeira (taqueamento), aparando-se suas arestas, para realizar a
microtomia (figuras 7 a 10).
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Fig. 7 – Molde de ferro contendo parafina,

Fig. 8 – A parafina é retirada do bloco de ferro e

solidificada com o tecido no seu interior (seta)

moldada

Fig. 9 – Bloco moldado para ser taqueado

Fig. 10 – Bloco sobre o taco de madeira

6. MICROTOMIA
Após o taqueamento, leve o material para o micrótomo(Fig.11), que é o equipamento próprio
para executar cortes muito finos (cerca de 5-7 micrômetros), através de uma navalha de aço,
Fig. 12. Os cortes em seguida são colocados em um banho-maria (equipamento contendo
água e gelatina sem sabor) para que os cortes sejam distendidos e fiquem aderidos na lâmina
(fig.13). Os cortes são pescados com uma lâmina e levados ao microscópio para verificar se
há formação de bolhas, sujeiras, etc (fig. 14). Coloque essas lâminas na estufa por 24 horas,
no mínimo.
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Fig. 11 – Micrótomo com o taco

Fig. 12 – Navalha de aço, indicada pela seta.

Fig. 13 – Banho-maria, contendo água com gelatina,

Fig. 14 – Observação dos cortes pescados.

onde os cortes são pescados com a lâmina.

7. COLORAÇÃO
O material é corado para evidenciar os diferentes componentes celulares, a
hematoxilina cora de azul ou violeta o núcleo e outras estruturas ácidas e a eosina cora o
citoplasma em cor-de-rosa. Antes da coloração o material deverá passar pelas seguintes
etapas:
•

Desparafinização: Após 24 horas na estufa as lâminas serão colocadas em um
suporte (cesta) e mergulhadas em xilol por 10 min, novamente em outro recipiente
contendo xilol por mais 5 min. (fig. 15).

•

Hidratação: Neste momento as lâminas serão mergulhadas, em:
Álcool absoluto--------------------------------------------------------------------- 5 min.
Álcool absoluto -------------------------------------------------------------------- 5 min.
Álcool 95% -------------------------------------------------------------------------5 min.
Álcool 70% ------------------------------------------------------------------------- 5 min.
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Água destilada-----------------------------------------------------------------------5 min.
Após a hidratação, para retirada do excesso de água, introduza a cesta na
hematoxilina por 1 minuto(fig. 16), depois leve para água corrente por 10 minutos,
escorra bem e coloque na eosina por 30 segundos, leve novamente para água corrente
e em seguida passe pelos seguintes banhos:
Álcool 70% ----------------------------------------------------------------- banho rápido.
Álcool 95% ----------------------------------------------------------------- banho rápido.
Álcool absoluto ----------------------------------------------------------------------5 min.
Álcool absoluto --------------------------------------------------------------------- 5 min.
Álcool + xilol------------------------------------------------------------------------5 min.
Xilol diafanização------------------------------------------------------------------- 5 min.
Xilol montagem -------------------------------------------------------------------- 5 min.

Fig. 15 – As lâminas estão colocadas dentro da

Fig. 16 – Mergulhando as lâminas no

cesta (seta) e mergulhadas em banhos de xilol.

corante Hematoxilina

8. MONTAGEM
Depois da coloração o material deverá ser protegido. Coloca-se uma gota de bálsamo
na lamínula e em seguida a lâmina sobre ela, guarde na estufa, a 25ºC, onde ficará por
aproximadamente 30 dias até a secagem do bálsamo.
9. RESULTADOS
As fotos abaixo caracterizam uma célula animal.
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Células do fígado podem ser mono e binucleadas –
aumento 400X

Célula de fígado binucleada: C= citoplasma, N= núcleo e
Nu= nucléolo- aumento de 1000X

Células epiteliais ciliadas da traquéia - aumento de

Células do tecido cartilaginoso da traquéia- aumento

1000X

1000X

Células adiposas da traquéia- aumento 1000X

Células de tecido muscular com núcleos periféricos –
aumento 1000 X
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10.ATIVIDADES
a) Qual a função da análise de um material na forma de lâminas permanentes?
b) Quais as etapas para confecção de uma lâmina permanente?
c) Quais as características principais de uma célula animal?
d) Quais as possíveis localizações e quantidades de núcleo na célula animal?
e) Quais as formas uma célula animal pode apresentar?
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CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULA VEGETAL
A. INTRODUÇÃO
Em uma célula vegetal, além da membrana plasmática, encontra-se a parede celular,
essa é constituída basicamente por celulose, é espessa, resistente, dá sustentação e proteção
mecânica à célula.
O vacúolo é uma estrutura que pode ocupar até 95% do volume de uma célula madura,
é revestido por uma membrana lipoprotéica, tem a função de armazenar água e outras
substâncias, participa do controle das trocas de água entre a célula e o meio extracelular e são
os responsáveis pela pressão osmótica da célula.
Uma outra característica da célula vegetal é a presença de plasto, sendo que os
cloroplastos, tem um papel fisiológico mais expressivo. Neles estão localizados pigmentos,
enzimas e coenzimas responsáveis pela formação dos compostos orgânicos, a fotossíntese.
Os cloroplastos, em algumas células, evidenciam o movimento do hialoplasma, a
ciclose.
B. MATERIAIS
•

lâmina

•

lamínula

•

água

•

folhas de Tradescantia sp

•

microscópio

•

conta gotas

•

pipeta

•

folhas de Elodea sp

C. PROCEDIMENTO DE AULA PRÁTICA
1. Observação da epiderme inferior da Tradescantia
a) Com cuidado retire a epiderme inferior da folha de Tradescantia sp.
b) Coloque a epiderme de tradescantia sp sobre uma lâmina de vidro, com algumas
gotas de água e cubra com uma lamínula.
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2. Observação da folha de Elodea sp
a) Retire uma folha de Elodea sp e coloque-a sobre uma lâmina
b) Coloque uma gota de água
c) Cubra com lamínula
D. OBJETIVOS
Observar:
Parede celulósica
Vacúolo
Cloroplasto

E. RESULTADOS
2. Observação da folha da Elodea sp

Célula da epiderme da Elodea observada com

Folha de Elodea em aumento 1000X

aumento de 400X

A - Cloroplastos

A - parede celular e B - cloroplastos
:
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1. Epiderme inferior da Tradescantia sp

A

Epiderme inferior de Tradescantia
A- parede celulósica

Epiderme inferior de Tradescantia
A – Vacúolo contendo antocianina

Epiderme de Tradescantia evidenciando um estômato Detalhe das células guardas mostrando em:
onde os cloroplastos estão presentes somente nas A -cloroplastos e em B – ostíolo (abertura) - aumento
células guardas - aumento de 400x

de 1000X

F-ATIVIDADES
a) Entre uma célula vegetal e uma célula animal há muita semelhança, mas também
apresentam características que lhes são peculiares. Cite três estruturas presentes em
uma célula vegetal, que não têm em uma célula animal:
b)

A parede celular é um envoltório extracelular, presente em todos os vegetais. Dê as
suas características e funções:

c) Sendo o vacúolo e os cloroplastos estruturas celulares muito importantes, quais suas
funções?
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OSMOSE EM CÉLULAS VEGETAIS DE Tradescantia sp
A. INTRODUÇÃO
A membrana plasmática é considerada semipermeável, pois permite a passagem do
solvente e impede ou dificulta a passagem de certos solutos (material dissolvido), sendo este
processo denominado de permeabilidade seletiva.
A passagem do solvente ou do soluto pode ocorrer tanto no sentido de fora para
dentro, como de dentro para fora da célula.
O processo de passagem de moléculas de água através da membrana no sentido da solução
menos concentrada para mais concentrada é denominado osmose. É um processo físico
importante na sobrevivência das células, ajuda a controlar o gradiente de concentração de sais
em todas as células vivas.
A osmose é um processo passivo de transporte de água da membrana celular, ou seja,
processo realizado sem gasto de energia pela célula.
Quando uma célula é colocada num meio hipertônico, mais concentrado em soluto em
relação ao seu citoplasma, esta perde água e como conseqüência há uma diminuição do
volume celular, no caso de uma célula vegetal o volume celular não é alterado, devido a
presença da parede celulósica, o vacúolo é que sofrerá alteração de volume perdendo água,
estado de plasmólise. Porém, quando colocada em meio hipotônico, menos concentrado em
soluto, a célula aumenta de volume, no caso da célula vegetal, o vacúolo é que tem seu
volume aumentado, deplasmólise.
B. MATERIAIS
•

lâmina

•

lamínula

•

água

•

solução salina de NaCl a 3%

•

folhas de Tradescantia sp

•

microscópio

•

pipeta

•

conta gotas
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C. PROCEDIMENTO DE AULA PRÁTICA
a. Com cuidado retire a epiderme inferior da folha de Tradescantia sp.
b. Coloque a epiderme de Tradescantia sp sobre uma lâmina de vidro, com algumas gotas de
água e cubra-a com a uma lamínula.
c. Leve ao microscópio e anote suas observações.
d. Após anotar as observações, retire a lamínula com cuidado e coloque algumas gotas de
solução salina sobre a mesma epiderme já observada, leve novamente ao microscópio para
observar.
e. Após fazer as observações, retire a lamínula e em seguida a solução salina com o auxilio
de um papel de filtro, coloque água novamente e observe.
D. RESULTADOS
1. Epiderme com água

Detalhe da parede celular (A) aumento de 1000X

A – Vacúolo - aumento 200X
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2. Epiderme com solução salina – Plasmólise

Plasmólise (vacúolo reduzido A) aumento de 100X

Plasmólise (vacúolo reduzido) aumento de 200X

3. Epiderme com água novamente - Deplasmólise

Deplasmólise – vacúolo (A) voltando ao volume
original) aumento de 200X

Deplasmólise -aumento de 200X
A= vacúolo

E-ATIVIDADES
a) Ao colocar uma solução salina em um recipiente contendo uma folha de alface, depois
de algum tempo, verifica-se que esta murchou, certamente ocorreu à plasmólise. O que
significa dizer que as células estão plasmolisadas?
b) Qual organela, na célula vegetal, é responsável pelo controle osmótico?
c)

Cite um exemplo e explique como usar o processo da osmose para a conservação de
alimentos:

d) Diferencie meio hipertônico de hipotônico:
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MOVIMENTO CELULAR
1- OBSERVAÇÃO DE MOVIMENTO INTRACELULAR EM CÉLULA VEGETAL CICLOSE
A. INTRODUÇÃO
Há um constante movimento do citoplasma em células vegetais vivas observadas ao
microscópio, denominado ciclose. A ciclose aumenta a troca de materiais entre organelas e
entre células, graças a ela, as células vegetais são capazes de aproveitar melhor a quantidade
de luz que recebem, espalhando os seus cloroplastos uniformemente no citoplasma, quando há
pouca luz, agrupando-os, quando há excesso de luz.
B. MATERIAIS
•

-lâmina

•

- lamínula

•

-água

•

- folhas de Elodea sp

•

- microscópio

•

-conta gotas

C. PROCEDIMENTO DE AULA PRÁTICA
a) Retirar uma folha de Elodea sp colocar na lâmina de vidro, pingar com o conta gotas
algumas gotas de água, cobrir com a lamínula e levar ao microscópio. Observar no
aumento de 20X, 40X e 100X.
D. OBJETIVO
Observe o movimento do hialoplasma em célula vegetal- ciclose.
E. RESULTADOS:
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Epiderme de Elodea sp aumento de 200X

Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 400X
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Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 400X

Ciclose aumento de 1000X

Ciclose aumento de 1000X
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Ciclose aumento de 1000X

Ciclose aumento de 1000X

Ciclose aumento de 1000X

Ciclose aumento de 1000 X

Ciclose aumento de 1000X

Vaso condutor de seiva aumento 1000X
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Vaso condutor de seiva aumento 1000X

Vaso condutor de seiva aumento 100oX

2. OBSERVAÇÃO DE MOVIMENTO INTRACELULAR DA CÉLULA ANIMAL
A. INTRODUÇÃO
As células animais assim como as vegetais também possuem movimento, temos como
exemplo os melanóforos que são células animais que possuem um grande número de
prolongamentos citoplasmáticos, e apresentam no seu interior o pigmento melanina. A
mudança na coloração de muitos peixes está relacionada à migração de pigmentos dos
prolongamentos citoplasmáticos celulares da periferia em direção ao núcleo.
Essas mudanças de cor são desencadeadas por fatores ambientais (temperatura, pH e
salinidade da água, período do dia, luminosidade etc.), fisiológicos (doenças, estresse e estado
nutricional) e comportamentais (período reprodutivo e posição hierárquica).
B. MATERIAIS
•

-lâmina

•

- lamínula

•

- água

•

-peixe de escamas

•

-microscópio

•

-conta gotas

C. PROCEDIMENTO DE AULA PRÁTICA
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a) Retirar a escama de um peixe e coloca-la na lâmina de vidro, pingar com o conta gotas
algumas gotas de água, cobrir com a lamínula e levar ao microscópio.
D – OBJETIVO
Observar os melanóforos quanto a sua forma e a presença do pigmento melanina.
E. RESULTADOS:
A seqüência de imagens mostra o deslocamento dos grânulos de melanina da periferia
da célula em direção a região central. A forma dessa célula é estrelada, isto é observado
quando os pigmentos encontram-se distribuídos por toda a célula.

Melanóforo com seus prolongamentos- aumento

Melanóforo evidenciando o início do deslocamento dos

de 100X

pigmentos para a região central - aumento de 200X

Melanóforo aumento de 200X

Melanóforo aumento de 200X
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Melanóforo ( pigmento migrou totalmente) aumento

Melanóforo aumento de 400X

de 200X

Melanóforo aumento de 400X

Melanóforo aumento de 400X

E. ATIVIDADES
a) Qual movimento que a célula vegetal realiza para distribuir nutrientes e organelas?
b) Descreva com suas palavras o que mais chamou sua atenção na prática apresentada.
c) O que pode interferir na migração dos pigmentos nos melanóforos?
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DIVISÃO CELULAR EM RAIZ DE CEBOLA (Allium cepa)
Denise Renzi
Marlene Marques Sobreira
Selma Miranda Rosa Lima
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DIVISÃO CELULAR EM RAÍZ DE CEBOLA (Allium cepa)
A. INTRODUÇÃO
A divisão celular é de grande importância para o crescimento celular e reparação de
tecidos, como é cíclica é chamada de ciclo celular e está dividida em: Intérfase e Mitose. A
maior parte da vida da célula é representada pela intérfase, período representado entre uma
divisão celular e outra. A célula em intérfase encontra-se em sua maior atividade metabólica,
nela são evidentes a membrana o citoplasma e o núcleo. As células diferenciadas apresentam
um índice mitótico muito baixo ou nulo enquanto que as células meristemáticas
(indiferenciadas) apresentam um alto índice mitótico.
A Mitose é uma fase contínua, mas para efeitos de estudos está dividida em quatro
fases, são elas: Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase inicia-se o processo de
espiralização dos cromossomos, formação das fibras do fuso, o desaparecimento do nucléolo
e o rompimento da membrana nuclear. Na metáfase os cromossomos no seu grau máximo de
espiralização se encontram na região equatorial da célula. A anáfase os cromossomos-irmãos
migram para os pólos da célula puxados pelas fibras do fuso. Na telófase os cromossomos
atingem os pólos da célula, ocorre o reaparecimento do núcleo e da carioteca, e os
cromossomos começam o processo de desespiralização, formando assim duas células.
Nesta atividade serão observadas células vegetais em diferentes estágios de divisões
celulares conhecidas como Mitose.
B. MATERIAL UTILIZADO
•

-raízes de cebola em álcool 70%

•

-lâmina

•

-lamínula

•

-vidro de relógio

•

- pinça

•

-lamparina

•

-microscópio

•

-papel de filtro

•

-estilete de agulha
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•

-gilete

•

- corante orceína acética 2%

•

- acido acético 50%

•

- Becker

C. PROCEDIMENTO DE AULA PRÁTICA
1. TÉCNICA DE OBTENÇÃO DAS RAÍZES DE CEBOLA
Para obter-se as raízes meristemáticas de cebola, coloca-se um cebola sobre um
Becker com água, apenas com o caule em contato com a água, para que as raízes cresçam
.Após 3 a 4 dias as raízes terão crescido de 1 a 2 centímetros, e estarão prontas para serem
cortadas, e colocadas no fixador etanol: ácido acético na proporção 3:1 por 12- 24 horas, o
fixador é utilizado para matar as células sem alterar sua estrutura celular. Depois desse tempo
será transferido para a solução de álcool 70% e armazenado em geladeira, para sua
conservação e posterior utilização.
2. PREPARO DA LÂMINA
a) Retire com o uso da pinça três raízes de cebola do frasco com álcool 70% .
b) Coloque-as no vidro de relógio com acido acético 50%, por 5 min, para hidrolisar a
camada de pectina existente nas paredes celulósicas das células vegetais.
c) Retire as raízes do ácido acético 50% e coloque sobre a lâmina de vidro com algumas
gotas de orceína acética, aqueça a lâmina na lamparina sem deixar ferver por alguns
minutos.
d) Cubra com a lamínula, envolva em papel de filtro dobrado e aperte com o polegar
contra a lamínula para que as raízes fiquem bem esmagadas, para melhor observação
ao microscópio óptico das células.
e) Levar ao microscópio e observar nas objetivas de 4X, 10X, 40X e 100X. E anotar
todas as observações.
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E - OBJETIVO
Caracterizar todas as fases do ciclo celular
F. RESULTADOS

Células diferenciadas

A (adultas)

Células meristemáticas em:
intérfase A, prófase- B e anáfase - C

Células meristemáticas em: interfase - A

Célula meristemáticas em: interfase - A e

metáfase – B e telófase - C

anáfase - B

Células meristemáticas em: interfase - A e anáfase - B

Célula meristemáticas em: interfase - A, metáfase - B
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F. ATIVIDADES
1- Analise as fotos, obtidas ao M.O., do tecido da extremidade da raiz da cebola, e
responda as questões abaixo:

1 = ______________

2=_______________

3= ________________

4=________________

5= _________________

a) Dê o nome das fases da mitose apresentadas acima de acordo com seu número:
b) Organize as fases da mitose representadas acima na seqüência correta:
c) Descreva os principais eventos de cada fase.
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