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PARCERIA PIBID BIOLOGIA/UEG 

PRÁTICA - BRIÓFITAS 

 

Objetivo 

Observar e reconhecer as estruturas morfológicas de uma briófita típica. 

 

Introdução 

As briófitas são plantas que apresentam características de transição do 

ambiente aquático para o terrestre. Não possuem raízes e a absorção da água 

ocorre diretamente através da superfície do corpo do gametófito em contato 

com o substrato, fixo por meio de estruturas denominadas de rizóides. São 

vegetais onde começa a diferenciação de tecidos como a epiderme para 

proteção. Como qualquer outro vegetal, são capazes de realizar fotossíntese, 

sendo autótrofos fotossintetizantes. Como as algas, possuem o corpo na forma 

de talo, sem raízes, caule e folhas diferenciadas. 

 



Materiais 

01 microscópio de luz didático ou lupa 

01 lâmina de microscopia 

01 lamínula 

03 a 05 exemplares de musgos e hepáticas (podem ser iguais ou obtidas em 

diferentes substratos - pedras, troncos, etc.) 

01 estilete 

10 mL de água de torneira 

01 borrifador tipo spray 

 

Procedimento 

1) Borrife água de torneira e retire um pouco dos musgos e hepáticas 

colocando-os sobre uma lâmina de microscopia. 

2) Pegue uma gota d’água e fixe o material com a lamínula. 

3) Observe em aumento médio do microscópio ou lupa e faça o desenho de: 

I – Briófita completa 

II – Rizóide 

III - Caulóide 

IV – Filóide 

V – Esporófito e cápsula 

 

Discussão 

a) Indique as partes que constituem uma briófita: 



 

Figura 02 - Esquema das principais estruturas de uma briófita típica  

 

b) Quais as características marcantes das briófitas? 

 

c) Quais os tipos de reprodução das briófitas? 

 

d) Cite uma diferença entre musgo e hepática: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARCERIA PIBID BIOLOGIA/EUG – FUNGOS  

 

TEMA: 

 Aula prática de visualização de hifas. 

 Aula prática observação da reação de levedura. 
 

2. OBJETIVO GERAL: 

 

 Identificar as hifas (parte constituinte dos fungos) na  amostra. 

 Observar e analisar a reação do saccharomyces cervisiae (fungo unicelular 
conhecido popularmente como fermento biológico). 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar as partes mecânicas e ópticas do microscópio óptico. 

 Distinguir fungos em alimentos na vivência do cotidiano. 

 Compreender o que é uma hifa. 

 Entender a importância dos fungos para o meio ecológico, econômico e saúde. 

 Verificar a relação do fermento biológico no crescimento da massa de pão. 
 



3.CONTEÚDO: A identificação dos fungos. 

 

3.1 CONTEÚDO DESCRITO: 

 

A unidade estrutural dos fungos é representada pela hifa e o conjunto desses  

elementos é denominado micélio, os fungos formam diversas estruturas de dispersão, 

sendo a principal, os esporos, e através de dispositivos especiais, essas estruturas 

entram em contato com várias vias de dispersão. 

Através de métodos específicos, os fungos podem ser isolados de seu habitat, das 

vias de dispersão e dos vários materiais contaminados. Sua visualização pode ser 

realizada com o auxilio de um microscópio óptico ou a olho nu durante uma reação 

biológica. No pão, por exemplo, eles agem como fermento biológico. A rápida 

multiplicação do fungo produz minúsculas bolhas de gás carbônico, fazendo com que 

a massa cresça. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS : 

4.1.Recursos materiais e humanos: 

VISUALIZAÇÃO DE HIFAS NA AMOSTRA: 

 Lâmina; 

 Lamínula; 

 placa de pétri; 

 conta gotas; 

 Pinça; 

 Lupa; 
OBSERVAÇÃO DA REAÇÃO DE LEVEDURA: 

 Suporte para tubo de ensaio; 

 2 tubos de ensaio; 

 Bastão de vidro; 

 2 balões de festa; 

 Colher (café); 

 20 ml de água morna; 

 2 colheres de fermento biológico seco; 

 1 colher de açúcar; 

 1 colher de sal; 

 Caneta de retro projeção ou etiquetas; 

 Pipeta. 
 

5. RESULTADOS ESPERADOS:  

 



Contribuição para o conhecimento dos alunos sobre o que é um fungo e onde eles 

estão presentes, macro e microscopicamente. 

 

6. CONCLUSÃO: 

 

 

 

7. REGISTRO DA OBSERVAÇÃO NA LUPA E NO MICROSCÓPIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

ATIVIDADE PRÁTICA – CITOLOGIA – COSNTRUÇÃO DE MODELOS DE 

CÉLULAS ANIMAIS E VEGETAIS 

 

Uma atividade desenvolvida na disciplina de biologia  foi a criação 

de modelos didáticos de células ou partes de células. A ideia central para a 

criação destes modelos era que estes deveriam priorizar os aspectos 

tridimensionais da célula. Foi utilizado pasta americana, corante comestível e 

bolachas. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


