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Kit do microscópio M800x
A utilizar sob a vigilância de adultos

Leia e siga as instruções, regras de 
segurança e informações sobre 
primeiros-socorros.

O microscópio destina-se a crianças 
com mais de 8 anos. A utilização deste 
aparelho por crianças exige a supervisão 
de um adulto. Nunca deixe uma criança 
com este aparelho sem vigilância.

Os acessórios incluídos neste kit 
experimental podem ter cantos e 
extremidades afi ados. Quando não 
forem usados, guarde o aparelho e todos 
os seus acessórios e meios auxiliares fora 
do alcance de crianças, devido ao risco 
de FERIMENTOS. 

Este aparelho contém componentes 
eletrónicos alimentados por pilhas. 
As pilhas devem estar fora do alcance 
de crianças. Quando inserir as pilhas, 
certifi que-se que a polaridade está 
correta. Insira as pilhas de acordo com a 
informação indicada +/-.

Fogo/Perigo de explosão!
Não sujeite o aparelho a altas 

temperaturas. Utilize apenas os tipos 
de pilhas recomendados. Nunca 
misture pilhas antigas com pilhas novas 
(substitua todas as pilhas ao mesmo 
tempo). Nunca misture pilhas alcalinas, 
convencionais (zinco carbono) ou 
recarregáveis (níquel-cádmio). Nunca 
curte-circuite o aparelho nem as pilhas, 
nem as atire para o fogo. A exposição a 
altas temperaturas ou o uso incorreto do 
aparelho pode provocar curto-circuitos, 
incêndio ou até explosão! Pilhas com 
fugas ou danifi cadas podem provocar 
ferimentos se entrarem em contacto 
com a pele. Se necessitar de manusear 
essas pilhas, use luvas adequadas para 
tal. 

Produtos químicos
Quaisquer produtos químicos ou 
líquidos usados na preparação, utilização 
ou limpeza devem estar fora do alcance 
de crianças. Não ingira quaisquer 
produtos químicos! As mãos devem ser 
muito bem lavadas com água corrente 
depois do uso. Em caso de contacto 
acidental com os olhos ou boca lavar 
com água. Procure assistência médica 
em caso de indisposição provocada pelo 
contacto com substâncias químicas e 
informe o médico sobre as substâncias 
usadas.

Risco de danos no material
Nunca desmonte o aparelho. 

 
Não sujeite o aparelho a temperaturas 
superiores a 60 °C.

Conselhos sobre limpeza
Remova as pilhas do aparelho antes de 
o limpar.

Cuidados a ter com o microscópio
Limpe o exterior do aparelho com um 
pano seco. Não use líquidos de limpeza, 
para evitar danos nos componentes 
eletrónicos. Limpe a lente (objetiva e 
ocular) apenas com um pano macio 
sem pelos (por ex. microfi bra). Não 
exerça demasiada pressão - pode riscar 
a lente. Proteja o aparelho contra o pó e 
a humidade. Guarde o aparelho na sua 
embalagem original. Se não for usar o 
aparelho durante um longo período de 
tempo, retire as pilhas.

Eliminação
Mantenha os materiais da embalagem 
(sacos de plástico, bandas elásticas, 
etc.) afastados das crianças. Há risco de 
ASFIXIA. 

Elimine os materiais da embalagem 
como legalmente exigido. Consulte as 
autoridades locais, se necessário.

ELIMINAÇÃO
Eliminar os materiais da embalagem 
de forma correta, de acordo com o seu 
tipo, como papel ou cartão. Contacte 
o seu serviço local de reciclagem de 
resíduos ou a autoridade ambiental para 
mais informações sobre a eliminação 
correta.

Respeite os regulamentos legais quando 
decidir eliminar o seu aparelho. Poderá 
consultar mais informações sobre a 
eliminação correta no seu serviço local 
de eliminação de resíduos ou autoridade 
ambiental.

Conteúdo:
• Microscópio
• Caixa de lâminas
• 3 lâminas preparadas
• 12 lâminas vazias
• 12 lamelas
• 12 etiquetas

• 3 frascos para recolha
• Frasco com corante vermelho
• Pipeta
• Pinça
• Proveta graduada 
• Espátula

• Incubadora de camarões
• Caixa de transporte

Manual de Produto Visita:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Aviso - A lente contém chumbo que pode 
ser prejudicial. Lavar as mãos depois de 
tocar.
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Os componentes do seu microscópio:
1 (2) ocular de grande angular 

intermutável       (WF10x, WF20x)
2 Concha ocular em borracha macia
3 Cabeça rotativa da ocular
4 Botão de focagem reforçado e fi no
5 Platina
6 Clipes de metal
7 Roda com fi ltros coloridos
8 Revólver de objetiva
9 Objetivas de 4x, 10x,40x
10 Iluminação baixa LED
11 Iluminação alta LED
12 Base com compartimento de pilhas
13 Interruptor de iluminação de 3 

posições
14 Braço do microscópio
15 Caixa de transporte

Conteúdos adicionais:
16 (3) lâminas preparadas
17 (12) lâminas vazias
18 (12) lamelas
19 (12) etiquetas
20 (3) frascos para recolha
21 Frasco com corante vermelho
22 Pipeta
23 Pinça
24 Proveta graduada
25 Espátula
26 Incubadora de camarões

Parabéns! Adquiriu um dos microscópios 
de maior qualidade para jovens 
exploradores. Leia com atenção as 
instruções que se seguem para tirar 
melhor partido do seu instrumento de 
precisão. Em seguida, realize experiências 
para começar a investigar o fascinante 
mundo à sua volta.

Como utilizo o meu microscópio?

Antes de usar o teu microscópio, 
certifi ca-te de que a mesa, secretária 

ou a superfície onde o desejas pousar é 
estável e não está sujeita a vibrações. Se o 
microscópio necessitar de ser deslocado, 
utiliza o braço e a base como suporte 
enquanto o deslocas com cuidado.

Coloca três pilhas AA/LR6 (não incluídas) 
no compartimento das pilhas no 
fundo do microscópio. Abre a porta do 
compartimento das pilhas por baixo 
do microscópio e introduz as pilhas de 
acordo com a informação exibida +/-. 
Fecha a porta do compartimento de 
forma audível.

Assim que o microscópio estiver 
num local adequado e com as pilhas 
inseridas, verifi ca as fontes de luz para 
te certifi cares de que ambas se acendem 
quando empurras o interruptor de 
luz (Fig. 13) para a posição TODOS 
(indicada por I, "0", e II). Usa um pano de 
limpeza (por ex., microfi bra) para limpar 
suavemente as lentes. Se a platina (Fig. 5) 
estiver suja com poeira ou óleo, limpa-a 
com cuidado. 

A platina sobe ou desce apenas com o 
botão de ajuste da focagem (Fig. 4).

Como usar a iluminação LED?

Este microscópio está equipado com 
duas luzes LED (díodos emissores de luz) 
que iluminam o espécime pela parte de 
cima e de baixo da platina (Fig. 5). Podes 
usar diferentes técnicas de iluminação 
para iluminar objetos e espécimes tanto 
opacos como transparentes. Localiza o 
interruptor da luz (Fig. 13) na base do 
microscópio. Desloca o interruptor para a 
primeira posição (indicada por I), e a luz 
baixa LED (Fig. 10) irá acender-se. Move 
o interruptor para a segunda posição 
(indicado por 0) para desligar toda a 
iluminação. Move o interruptor para a 

posição fi nal (indicado por II), e as duas 
luzes LED (Fig. 10 & 11) irão iluminar-se.  

A roda com fi ltros coloridos (Fig. 7) 
encontra-se por baixo da platina do 
microscópio (Fig. 5). A roda com fi ltros 
permite observar espécimes muito 
brilhantes ou claros. O uso destes fi ltros 
(azul, amarelo, vermelho e claro) permite 
escolher várias cores. A roda com 
fi ltros também tem quatro diferentes 
tamanhos de furos, para ajustar os níveis 
de brilho em objetos / espécimes. As 
rodas com fi ltros ajudam-te a reconhecer 
mais facilmente componentes de objetos 
coloridos ou transparentes (por ex., grãos 
de amido, protozoários). Girar a roda com 
fi ltros e acender/desligar a luz baixa ou 
ambas as luzes permitirá ver o objeto / 
espécime e alcançar o efeito desejado. 

Como ajusto o meu microscópio 
corretamente?

Coloca-o num local adequado, como 
descrito anteriormente, e senta-te numa 
posição de observação confortável. Este 
microscópio inclui uma cabeça rotativa 
(Fig. 3), que permite uma observação 
em diferentes posições, bem como a 
partilha das imagens impressionantes 
que descobriste com o teu microscópio. 
Começa sempre a observação com 
a menor ampliação. Ajusta a platina 
do microscópio (Fig. 5) de forma que 
esta fi que na posição mais baixa. Gira 
o revólver da objetiva (Fig. 8) até ele 
emitir um clique na ampliação mais 
baixa (objetiva de 4x). Nota: Antes de 
alterar a defi nição da objetiva, move 
sempre a platina do microscópio (Fig. 5) 
para a sua posição mais baixa, girando 
o botão de focagem (Fig. 4). Se baixar 
a platina, girando o botão de focagem, 
evitarás danos no slide do espécime ou 
no microscópio. No início da observação 
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Kit do microscópio M800x
começa sempre com a ocular de grande 
angular de 10X (Fig. 1) na cabeça rotativa 
(Fig. 3).    

Facto - a amplificação maior nem sempre 
é a melhor para todos os espécimes!

Como observo o espécime?

Sentado no teu lugar com a iluminação 
adequada escolhida a partir da sua 
roda com filtros coloridos, devem ser 
observadas as seguintes regras básicas: 
Começa com uma simples observação 
na ampliação mais baixa. Posiciona 
o objeto ou o espécime no centro da 
platina, por baixo dos clipes (Fig. 6), 
centrado por cima da luz baixa LED (Fig. 
10). Foca a imagem girando o botão de 
focagem (Fig. 4) até surgir uma imagem 
nítida na ocular.

NOTA: Quanto maior for a ampliação, 
tanto mais luz será necessária para 
conseguir uma boa qualidade da 
imagem.

Facto - o item que desejas observar com o 
microscópio é conhecido como objeto ou 
espécime.

Coloca o slide preparado diretamente 
por baixo da objetiva, na platina do 
microscópio (Fig. 5) e fixa-o com os clipes 
da platina (Fig. 6). O slide preparado 
deve estar diretamente por cima da 
iluminação baixa (Fig. 10). Olha através 
da ocular e, com cuidado, gira o botão de 
focagem (Fig. 4) até a imagem surgir com 
nitidez. Agora, podes selecionar uma 
ampliação maior alterando a ocular de 
grande ocular para 20X (Fig. 1). Quando 
a lente WF 20X estiver inserida no 
cilindro da cabeça rotativa, a ampliação 
torna-se o dobro. É possível alcançar 
uma ampliação mais elevada girando 
o revólver (Fig. 8) para uma definição 
mais alta (10x ou 40x). Para melhores 
resultados, recoloca a ocular WF 10x 
na ampliação menor antes de trocares 
o poder de ampliação no revólver. A 
troca da ocular WF 10x em cada rotação 
do revólver permite transições mais 
fáceis de ampliação. Se seguires este 
procedimento criarás um aumento 
contínuo da ampliação sem exagerar 
na visualização do objeto. Devem ser 
consideradas as seguintes ampliações: 
40x, 80x, 100x, 200x, 400x, e 800x.  

De cada vez que a ampliação muda 
(devido a uma ocular ou mudança de 
objetiva), a nitidez da imagem deve ser 
reajustada com o botão de focagem 
(Fig. 4). Toma cuidado ao fazê-lo, pois 
se moveres a platina do microscópio 
demasiado depressa, a objetiva e a 
lâmina podem entrar em contacto e 
danificar a lâmina ou o microscópio. 

Para objetos transparentes (por ex., 
protozoários), a luz está protegida pela 
luz baixa LED, que viaja desde a parte 
de baixo da platina, através da objetiva 
e ocular e, por fim, para o teu olho. 
Este processo de transmissão da luz é 
conhecido como microscopia. Muitos 
microrganismos da água, elementos de 
plantas e as mais pequenas partes de 
animais são transparentes na natureza. 
Os espécimes opacos, por outro lado, 
necessitam de ser preparados para 
a observação. Os espécimes opacos 
podem ser tornados transparentes 
mediante um processo de tratamento 
e infiltração com os materiais (meios) 
corretos, ou por corte. Poderá ler mais 
sobre a criação de espécimes nas 
seguintes secções sobre experiências.

Dicas de limpeza

Certifica-se de que o teu microscópio 
tem uma longa vida útil. Limpa as lentes 
(objetiva e ocular) apenas com um pano 
macio sem pelos (por ex. microfibra). 
Não faças demasiada pressão pois podes 
arranhar a lente. Caso o microscópio 
esteja mesmo muito sujo pede ajuda 
aos teus pais. O pano de limpeza deve 
ser humedecido com líquido de limpeza 
e a lente deve ser limpa com uma 
breve pressão. Certifica-te de que o teu 
microscópio está sempre protegido 
contra poeira e sujidade. Depois do 
uso, deixa-o a secar num local quente, e 
depois coloca-o na caixa de transporte 
fornecida. 

Este microscópio pode ser o meio 
para um processo divertido, criativo 
e formativo e abrir as portas a um 
conhecimento avançado do mundo 
que te rodeia. Permite que explores as 
várias áreas da ciência, desde a biologia 
à botânica, passando pela química etc., 
por isso diverte-te no excitante mundo 

da ciência.

Instruções para as experiências

AVISO!
• Manter químicos e líquidos 
   corrosivos fora do alcance das 
   crianças!
• Não ingerir quaisquer produtos 
   químicos!
• Depois do uso lavar muito bem as 
   mãos com sabão e água corrente!

Introdução

Aqui encontrarás alguns conselhos sobre 
como observar melhor o maravilhoso 
mundo dos microrganismos e cristais. 
Por exemplo, irás aprender a preparar o 
teu objeto / espécime de forma a poderes 
observá-lo com o teu microscópio. As 
inúmeras experiências descritas deverão 
despertar a tua curiosidade e dar-te 
vontade de usar mais o teu microscópio.

Que tipo de objetos?

Com uma lupa, podes ver objetos não 
transparentes (isto é. opacos), por 
exemplo, animais pequenos, partes 
de plantas, tecidos, etc. Neste caso, a 
luz incide no objeto e é refletida de 
volta através da lente de aumento para 
o teu olho. Com o teu microscópio, 
no entanto, também podes observar 
objetos transparentes, nos quais a luz da 
lâmpada atravessa a platina e o espécime 
preparado. Passa, então, através da 
objetiva, do corpo do microscópio 
e através da ocular até ao teu olho. 
Muitos microrganismos presentes na 
água, partes de plantas e partes muito 
pequenas de animais são naturalmente 
transparentes. Para outras coisas, 
necessitas de as tornar transparentes 
através de um tratamento ou infiltração 
com os materiais adequados (meios), ou 
cortando-as em fatias muito finas com a 
mão ou com um cortador de espécimes 
(não incluído), de forma a conseguires 
examiná-las com o teu microscópio. A 
seguir descobrirás como isto pode ser 
feito.

Como cortar o espécime em fatias 

AVISO:
Faz isto só com a supervisão de um 
adulto! Pede aos teus pais para te 
ajudarem! Como já mencionamos, 
precisas de conseguir as fatias mais finas 
possível de um objeto de forma a este 
ficar transparente e poder ser observado 
com o microscópio. Primeiro, precisarás 
de uma simples vela. Coloca a cera da 
vela num recipiente antigo e aquece-a 
no fogão até ficar líquida. Agora, usa a 



pinça (Fig. 24) para mergulhar o objeto 
na cera líquida algumas vezes. Atenção: 
A cera está muito quente! Tem cuidado. 
Depois de cada mergulho, deixa a cera 
endurecer e então mergulha o objeto 
novamente na cera. Quando a cera 
em redor do objeto tiver endurecido 
completamente, usa um cortador de 
espécimes para cortar fatias muito finas. 
Estas fatias devem ser colocadas numa 
lâmina e cobertas com uma lamela ou 
cobertura deslizante (Fig. 18).

A produção de espécimes

Existem dois tipos básicos de espécimes: 
Espécimes permanentes e espécimes de 
curto prazo.

Espécimes de curto prazo 

Os espécimes de curto prazo são 
produzidos a partir de objetos que 
desejas observar, mas não desejas 
conservar na sua coleção de espécimes. 
Estes espécimes destinam-se apenas 
a ser observados durante um curto 
período de tempo, após o qual são 
eliminados. Para espécimes de curto-
prazo, coloca o objeto na lâmina e uma 
lamela por cima. Depois de observares 
o objeto, limpa a lâmina e a lamela. Um 
dos segredos de uma observação bem-
sucedida com o teu microscópio é a 
utilização de lâminas e lamelas limpas. 
Pontos ou manchas apenas te irão 
distrair quando observares o objeto. 

Espécimes preparados de forma 
permanente

Os espécimes permanentes são aqueles 
produzidos a partir de objetos que irás 
querer observar várias vezes no futuro. 
A preparação de objetos secos (pólen, 
asas de mosca, etc.) apenas pode ser 
feita com uma cola especial. Encontrarás 
esta cola numa loja especializada, 
identificada como “cimento resinoso.” Os 
objetos com líquido devem ser primeiro 
purgados desse líquido. 

Como preparar um objeto seco 

Primeiro, coloca o objeto no centro de 
uma lâmina limpa e cobre-o com uma 
gota de cola (cimento resinoso). Coloca 
a lamela por cima do objeto. Pressiona 
levemente a lamela, de forma que a cola 
alastre para as bordas. Em seguida, deixa 
o espécime endurecer durante 2-3 dias. 
Quando o espécime estiver bem colado, já 
conseguirás usá-lo.

Como preparar um esfregaço

Para um esfregaço, é colocada uma 
gota do líquido a ser observado (por 
ex., água de um pântano na floresta) 
no final da lâmina com uma pipeta. Em 
seguida, podes esfregar o líquido ao 
longo da lâmina com a ajuda de uma 
segunda lâmina. Antes de observares, 
deixa a substância secar durante alguns 
minutos. 

Experiências

Experiência n.º 1:
Impressão a preto e branco
Objetos:
1. Um pequeno pedaço de jornal 
     com uma imagem a preto e branco 
     e algum texto. 
2. Um pedaço de papel semelhante 
     de uma revista.

Para observar as letras e as imagens, 
faz uma lâmina de curto prazo para 
cada objeto. Agora, configura o teu 
microscópio para a menor ampliação e 
usa o espécime do jornal. As letras no 
jornal parecem gastas e descontínuas, 
uma vez que estão impressas num papel 
grosseiro, de má qualidade. As letras 
na revista parecem mas suaves e mais 
completas. As imagens no jornal são 
construídas com pequenos pontos, que 
aparecem ligeiramente esborratados. Os 
pontos de meio-tom (pixéis) da imagem 
da revista surgem mais definidos.

Experiência n.º 2: 
Impressão a cores 
Objetos:
1. Um pequeno pedaço de um jornal 
     a cores.
2. Um pedaço de papel semelhante 
     de uma revista.

Faz espécimes de cura duração a 
partir de objetos e observa-os com a 
ampliação mais baixa. Os pontos de 
meio-tom coloridos do jornal surgem 
muitas vezes sobrepostos. Por vezes, até 
poderás notar duas cores num ponto. Na 
revista, os pontos surgem mais nítidos 
e com maior contraste. Observa os 
diferentes tamanhos dos pontos.

Experiência n.º 3: 
Fibras têxteis
Objetos e acessórios:
1. Fios de vários tecidos (por ex., 
     algodão, linho, lã, seda, rayon, 
     nylon, etc.). 
2. Duas agulhas.

Cada fio é colocado numa lâmina e 
desfiado com a ajuda de duas agulhas. 

Em seguida, humedece as agulhas e 
cobre-as com uma lamela. Configura o 
microscópio para uma das ampliações 
menores. As fibras de algodão provêm 
de uma planta, e através do microscópio, 
parecem uma fita plana e retorcida. As 
fibras são mais grossas e redondas nas 
extremidades do que no meio. As fibras 
de algodão são basicamente tubos 
quebrados compridos.
As fibras de linho também provêm de 
uma planta, sendo redondas e estando 
viradas na mesma direção. As fibras 
parecem de seda e exibem inúmeros 
ressaltos no fio. 
A seda provém de um animal e é feita de 
fibras sólidas, de diâmetro pequeno, em 
contraste com as fibras ocas à base de 
plantas. Cada fibra é suave e lisa e parece 
um tubo de vidro muito pequeno. 
As fibras da lã também provêm de um 
animal. A superfície é feita de mangas 
sobrepostas que parecem quebradas 
e onduladas. Se possível, compara a 
lã de diferentes tecelagens. Ao fazer 
isso, observa a diferente aparência das 
fibras. É desta forma que os especialistas 
conseguem determinar a origem das lãs. 
Rayon é um material sintético produzido 
através de um longo processo químico. 
Todas as fibras possuem linhas sólidas, 
escuras na superfície macia e brilhante. 
Depois de secas, as fibras voltam à 
mesma posição. Observa as diferenças e 
as semelhanças.

Experiência n.º 4: 
Sal de mesa
Objeto: Sal de mesa comum.

Primeiro, coloca alguns grãos de sal 
numa lâmina e observa os cristais 
de sal com a menor configuração do 
teu microscópio. Os cristais possuem 
pequenos cubos, todos com a mesma 
forma.

Experiência n.º 5: 
Produção de cristais de sal
Objetos e acessórios:
1. Sal de mesa.
2. Proveta com água quente até meio 
     para dissolver o sal.
3. Fio de algodão.
4. Clipes de papel.
5. Um fósforo ou lápis.

Adiciona sal à água até esta deixar de 
se dissolver. Conseguiste uma solução 
saturada de sal. Espera até a água ter 
arrefecido. Fixa um clipe de papel no 
final do fio de algodão. O clipe de papel 
serve de peso. Ata à outra extremidade 
do fio de algodão com um nó em redor 
do fósforo, e mergulha a extremidade 
com o clipe de papel na solução salina. 
Coloca o fósforo na horizontal no cimo 
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do tubo de teste. Isso previne que o fio 
de algodão escorregue pelo tubo de 
teste. Agora, coloca o tubo num local 
quente durante 3-4 dias. Se daqui a 
alguns dias observares o vidro através 
do microscópio, poderás ver que uma 
pequena colónia de cristais de sal se 
formou no fio de algodão.

Experiência n.º 6:
Como criar artémias?
Acessórios (do teu kit do microscópio):
1. Ovos de camarão.  (não incluída)
2. Sal marinho.
3. Incubação.
4. Levedura.  (não incluída)

Artémias, ou “Artemia Salina” como são 
chamadas pelos cientistas, possuem um 
ciclo de vida pouco usual e interessante. 
Os ovos produzidos pelas fêmeas são 
chocados sem serem fertilizados por 
um macho. As artémias que nascem 
destes ovos são todas fêmeas. Em 
circunstâncias especiais (por ex., quando 
o pântano seca), o macho pode chocar os 
ovos. Estes machos fertilizam os ovos das 
fêmeas e produzem-se ovos especiais. 
Estes ovos, chamados “ovos de inverno”, 
têm uma casca espessa que os protege. 
Os ovos de inverno são muito resistentes 
e capazes de sobrevivência, mesmo se o 
pântano ou o lago secar, matando toda 
a população de crustáceos. Os ovos de 
inverno podem subsistir durante 5-10 
anos num estado "latente" e apenas 
chocarem quando estiverem presentes 
as condições ambientais adequadas. 
Este é o tipo de ovos que tens no seu kit 
do microscópio.

A incubação da artémia

De forma a incubar o crustáceo, 
primeiro precisas de criar uma solução 
salina que corresponda às condições 
de vida do crustáceo. Para isso, coloca 
meio litro de água da chuva ou água 
potável num recipiente. Deixa a água 
repousar durante cerca de 30 horas. 
Uma vez que a água evapora com 
o tempo, é aconselhável encher um 
segundo recipiente com água e deixá-
lo repousar durante 36 horas. Depois 
de a água ter repousado durante este 
tempo, adiciona metade do sal incluído 
no recipiente e mexe até todo o sal 
ficar dissolvido. Agora, coloca alguns 
ovos no recipiente e cobre-o com um 
prato. Coloca o recipiente de vidro num 
local bem iluminado, mas sem estar 
sujeito à luz solar direta. Como tens uma 
incubação, podes adicionar a solução 
salina juntamente com alguns ovos nos 
quatros compartimentos do tanque. A 
temperatura deve permanecer em cerca 
de 25 °C. A esta temperatura, o crustáceo 

irá chocar em 2 - 3 dias. Se a água no 
copo evaporar, adiciona mais água do 
segundo recipiente.

A artémia sob o microscópio

O animal que sai do ovo é conhecido 
pelo nome "Nauplius Larva." Com a 
ajuda de uma pipeta, podes colocar 
algumas destas larvas numa lâmina 
de vidro e observá-las. As larvas irão 
mover-se na água salgada usando os 
seus apêndices semelhantes a cabelos. 
Pega em algumas larvas do recipiente 
todos os dias e observa-as com o 
microscópio. No caso de teres chocado 
as larvas numa incubadora, basta tirar 
a tampa do tanque e colocar o tanque 
na platina. Consoante a temperatura 
do compartimento, as larvas irão 
amadurecer dentro de 6 - 10 semanas. 
Em breve, terás criado toda uma geração 
de artémias, que continuarão a crescer 
em quantidade.

Alimentar as tuas artémias

De forma a manter as artémias vivas, 
deves alimentá-las. Isto deve ser feito 
com cuidado, uma vez que comida a 
mais pode tornar a água suja e intoxicar a 
população de crustáceos. A alimentação 
é feita com levedura seca em forma de 
pó. Um bocadinho desta levedura de 
dois em dois dias é suficiente. Se a água 
nos compartimentos da incubadora ou 
no seu recipiente se tornar escura, isso 
significa que está a perder qualidade. 
Tira os crustáceos imediatamente desta 
água e coloca-os numa solução salina 
fresca.

Aviso! Os ovos de crustáceos e os 
crustáceos não se destinam a ser 
comidos!

Experiência n.º 7: 
De onde vem o bolor?
Objeto: Um pedaço de pão velho.

Coloca o pão numa lâmina e humedece-o 
ligeiramente em água. Coloca o pão 
num recipiente selado e mantem-no 
quente e afastado da luz forte. Dentro 
de um curto período de tempo, forma-se 
bolor. Quando o bolor apresentar uma 
aparência branca, brilhante, observa-o 
com o teu microscópio. Parecerá um 
emaranhado de fios, que formam o 
corpo do fundo, chamado micélio. Cada 
fio é denominado de hifa. Estes fios, ou 
hifas, crescem como pilhas estreitas 
e compridas, terminando numa bola 
branca e pequena, chamada esporângio. 
No interior do esporângio encontra-se 
um esporo que será eventualmente 
libertado para começar novas colónias 

de bolor. Com o teu microscópio podes 
observar o desenvolvimento desta 
maravilhosa transformação.

Experiência n.º 8:
Observar secções de talos e raízes
Objetos: 
1. Um pé de aipo. 
2. Uma cenoura.

Com a supervisão de um adulto, corta 
várias fatias finas a partir do meio do 
aipo (um pé) e a partir do meio da 
cenoura (uma raiz). Faz uma "montagem 
molhada" colocando uma gota de 
água na lâmina. Em seguida, coloca o 
espécime na lâmina coberta de água e 
cobre-a com uma lamela. A água ajudará 
a suportar a amostra. Também ocupará 
o espaço entre a lamela e a lâmina. 
Começa por observar com a menor 
ampliação e, em seguida, vai aumentado 
a ampliação para uma observação mais 
detalhada.
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