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Introdução e Histórico 

 Microscópio: Definição 

 

 Origem e evolução     

      Século XVI – Hans e Zacharias Janssen 

      Século XVII – Robert Hooke, Antonie van Leeuwenhoek 

      Século XVIII – Avanço em lentes, estabilidade etc. 

      Século XIX – Limite de resolução 

      Século XX – Ernst Ruska: microscópios eletrônicos   

 

Ligação com a biologia 
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Microscópios Ópticos 

 Microscópios simples: Lupas 

 

• Apenas uma lente biconvexa, muito polida 

 

• Ampliação de até 200 vezes 
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Microscópios Ópticos 

  Microscópios Ópticos Compostos: estrutura 

 

• Base e Coluna: servem de apoio 

• Platina: onde se colocam as amostras 

• Tubo: suporta a ocular 

• Revólver: contém as objetivas 

• Parafusos macromético e micrométrico: 

regulam o foco 

• Condensador: Lentes convergentes que 

orientam a luz emitida 

• Objetivas: Lentes de aumento 

• Ocular: amplia a imagem fornecida pela 

objetiva 
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Microscópios Ópticos 

• Projeção dos raios luminosos num microscópio composto 
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Microscópios Ópticos 

 Classificação 

 

• Campo Claro 

• Luz absorvida ou desviada pela amostra não é capturada pela objetiva 

 

• Campo Escuro 

• Utilizando iluminação oblíqua, obtém-se contraste em campo escuro no qual 

objetos que espalham muito a luz vão aparecer claros contra um fundo escuro.  
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Microscópios Ópticos 

• Contraste de Fase 

• Criado pelo holandês Frits Zernike, rendendo-lhe o Nobel de Física em 1953 

• Certos objetos geram contraste através da mudança da quantidade de luz que 

é refletida pelo ou transmitida através deles, outros apenas causam uma 

mudança de fase na luz 

• Convertendo fase em amplitude: 

• Estruturas celulares com densidades diferentes “atrasam” a luz que as atravessa 

diferentemente. Através de um sistema óptico especial, essa diferença de fase é 

convertida em diferença de amplitude 

 

• Interferência 

• Criado pelo polonês Georges Nomarski 

• Revela diferenças nos feixes refletidos de luz polarizada, observando-se uma 

imagem tridimensional 

• Desvantagem: As diferenças nos feixes podem produzir imagens duplas, 

afetando medições. Atualmente, a gravação com câmera digital e aplicação de 

algoritmos para processar a imagem já corrige esse erro.  
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Microscópios Eletrônicos 

Microscópios Eletrônicos: estrutura 

 

• Sistema de vácuo: evita colisões e aumenta ddp 

• Porta objetos: onde se coloca a amostra 

• Canhão de elétrons 

• Lentes eletrônicas: ajustam o feixe de elétrons 

• Aberturas: “filtram” os elétrons que se dispersam 

muito do feixe 

• Sistema de gravação de imagens: informações 

contidas nas saídas das ondas de elétrons 
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Microscópios Eletrônicos 

Classificação 

 

• Microscópio Eletrônico de Transmissão 

• Criado por Ernst Ruska e Max Knoll, em 1931 

• Amostra passa por processo de desidatração, 

fixação e inclusão 

• Áreas mais densas têm pequeno fluxo de elétrons, 

tornando-se escuras  

 

• Microscópio Eletrônico de Varredura 

• Bobinas de varredura e placas de deflexão fazem o feixe “varrer” a amostra 

• A amostra deve ser condutora 

• Imagens virtuais: transcodificação da energia transmitida pelos elétrons 
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Microscópios Eletrônicos 

• Microscópio Eletrônico de Tunelamento 

• Criado pelo alemão Gerd Binning e pelo suíço Heinrich Rohrer, em 1981 

• Efeito túnel: energia potencial > energia total 

• Uma agulha ultrafina é mantida pouco acima da amostra, varrendo-a 

• Devido à ddp, há uma corrente de tunelamento 

• Essa corrente sofre alterações quando a agulha encontra um átomo 

• Um computador registra a posição (x,y) do átomo 

• Com os dados coletados, o computador projeta um mapa das posições dos 

átomos   

• Devido à redução de seu tamanho, foi incorporado a outros microscópios 
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Microscópios Eletrônicos 
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