
 

Observação de células do epitélio da boca 

O epitélio é um tecido celular existente nos animais, formado por uma só ou várias camadas, que limita as 

superfícies externas e internas do corpo e que pela forma das células se pode distinguir em epitélio pavimentoso, 

cilíndrico e cubico.  O epitélio bucal é, tal como o próprio nome indica, o tecido animal que reveste a mucosa 

bucal,  essencialmente  caracterizado  por  apresentar  células  arredondadas  ou  alongadas que  apresentam  os  

bordos  dobrados  devido  ao  facto  de  não  possuírem  uma  parede celular rígida como as células vegetais.  

Objetivos  

Este trabalho tem como objetivos:   

 observar  a  constituição  da  célula  eucariótica  animal. 

 identificar  as  diferentes  estruturas  celulares  da  mesma. 

 praticar técnicas de microscopia 

 verificar  a  importância  da utilização de corantes em microscopia ótica.  

Material 

 Microscópio 

 Lâminas 

 Lamelas 

 Azul de metileno 

 Conta-gotas 

 Papel absorvente 

 Palitos 

 Água 

 Procedimento  

1. Coloque uma gota de água sobre uma lâmina de vidro 

2. Com um palito, raspe o interior da bochecha. 

3. Bata com a ponta do palito utilizada para raspar na gota de água colocada na 

lâmina e abane ligeiramente o palito para espalhar as células por ele 

arrancadas na boca.  

4. Coloque uma lamela por cima, encostando primeiro num dos lados da gota de 

água e deixando cair para evitar ficar com bolhas. 

5. Num dos bordos da lamela deite uma gota de azul de metileno e do lado 

oposto absorva com um pedaço de papel absorvente, de modo a que o azul 

passe de um lado para o outro, entre a lâmina e a lamela (técnica da irrigação). 

6. Observe a preparação ao microscópio, começando pela menor ampliação e 

aumentando depois de focada e selecionada uma área. 

7. Desenhe as células observadas e faça a legenda das estruturas celulares 

identificadas. 

8. Anote a ampliação.  

Ilustração 3: Células do Epitélio da 
Boca coradas com azul de metileno 

Ilustração 2: Técnica da irrigação 

Ilustração 1: Raspagem do 
epitélio do interior da bochecha 


