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Componentes do equipamento

Micropipeta



Identifique as partes da micropipeta:
▪ Alça para mão
▪ Botão ou tambor de ajuste de volume
▪ Botão de pipetagem
▪ Botão ejetor de ponteira
▪ Câmara de isolamento
▪ Corpo
▪ Cone
▪ Ejetor de ponteiras
▪ Porca de conexão
▪ Visor digital não eletrônico indicador 

de volume ou volúmetro
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O código e a cor do botão de pipetagem 
indicam a faixa de volume ideal para 
pipetagem. Na figura ao lado, esta faixa 
vai de 100 a 1000 μL.

8
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O volume a ser pipetado pode ser 
determinado usando o botão de ajuste 
de volume e observando o volume a ser 
pipetado no visor digital. 

Em alguns modelos de micropipetas, o 
ajuste de volume é feito no próprio 
botão de pipetagem.
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Técnica de Pipetagem Direta 
(Esgotamento Total)

Micropipeta



Material utilizado:
▪ Micropipetas ou pipetas automáticas
▪ Ponteiras para micropipetas
▪ Tubos de ensaio
▪ Suporte para micropipetas
▪ Estante para tubos de ensaio
▪ Água
▪ Corante

11
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1. Ajuste o volume a ser pipetado no 
botão de ajuste volumétrico. Observe o 
valor no visor digital.

12
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2. Encaixe a ponteira depositada no rack 
de ponteiras no cone da micropipeta. 

13
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3. Verifique o encaixe correto da 
ponteira no cone da micropipeta. 

14
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4. Etapa de preparação: segure a 
micropipeta em posição vertical. 
Pressione suavemente o botão de 
pipetagem até a posição do primeiro 
estágio.

15
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5. Verifique a profundidade de imersão 
da ponteira e o tempo de espera para 
que líquido se acomode dentro da 
ponteira na tabela 1.
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Faixa de volume a ser 
pipetado

Profundidade de imersão Tempo de espera

0,1 μL a 1 μL 1 a 2 mm 1s

1 a 100 μL 2 a 3 mm 1s

100 a 1000 μL 2 a 4 mm 1s

Acima de 1000 μL 3 a 6 mm 3s
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Tabela 1 - Profundidade de imersão e tempo de espera de acordo com a faixa de volume a ser
pipetado



6. Aspiração: segure a micropipeta 
verticalmente e imerja a ponteira no 
líquido. 

17
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7. Aspiração: libere o botão de 
pipetagem até a posição de repouso. 

18
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8. Aguarde o tempo de espera até o 
líquido se acomodar no interior da 
ponteira.

19
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9. Transferência: apoie a ponteira em 
um ângulo de 10 a 45 graus contra a 
parede interna do recipiente.

20
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10. Transferência: pressione suavemente 
o botão de pipetagem até a posição do 
primeiro estágio. Segure o botão nesta 
posição.

21
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11. Transferência: observe o líquido ser 
dispensado no recipiente.

22

HASSUNUMA et al.                                                                                                             Práticas de Bioquímica: Micropipeta, pHmetro e espectrofotômetro



12. Esgotamento: pressione o botão de 
pipetagem até o 2º estágio e arraste a 
ponteira sobre outra região interna do 
recipiente por 10 mm, para promover 
um golpe de sopro que irá esvaziar a 
ponteira completamente.

23
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13. Repouso: libere o botão de 
pipetagem até a posição de repouso. 

24
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14. Ejeção da ponteira: pressione o 
botão de ejeção de ponteira.

25
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15. Descarte a ponteira em recipiente 
apropriado.

26
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Cuidados no Armazenamento e Manuseio

Micropipeta



Cuidados no armazenamento e 
manuseio:
1. Após o uso, mantenha a micropipeta 
em posição vertical, para evitar contato 
com superfícies contaminadas e evitar 
escorrimento do líquido, caso a ponteira 
não tenha sido ejetada.

28
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2. Um ângulo de inclinação da ponteira 
acima de 20 graus aumenta o volume de 
líquido aspirado.

29
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3. Verifique a profundidade correta de 
imersão da ponteira. A imersão 
incorreta reduz a precisão do volume 
aspirado.

30
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Outros erros comuns:
▪ Encaixe incorreto da ponteira;
▪ Uso de ponteira de tamanho inadequado;
▪ Remoção da ponteira antes da completa aspiração;
▪ Ausência de pré-enxague da ponteira;
▪ Presença de bolhas no interior da ponteira ao aspirar o líquido;
▪ Girar o botão de ajuste de volume acima dos limites superiores e abaixo dos limites inferiores de volume do micropipetador;
▪ Mergulhar o micropipetador num líquido sem a ponteira;
▪ Inclinar, deitar ou inverter a posição da micropipeta;
▪ Reutilizar uma ponteira usada anteriormente para pipetar um reagente diferente;
▪ Pipetar com os tubos apoiados na estante ou fora da altura dos olhos.

31
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Componentes do equipamento

pHmetro
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Identifique as partes do pHmetro:
▪ Eletrodo: cabo, solução interna, 

sistema de referência (Ag/AgCl), 
bulbo sensível, capa protetora do 
bulbo, respiro e capa protetora do 
respiro

▪ Suporte do eletrodo
▪ Display
▪ Teclado: botões liga/desliga, 

calibração, pH, milivoltagem, 
temperatura, enter, seta esquerda e 
seta direita
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Calibragem do Aparelho

pHmetro
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Material utilizado:
▪ pHmetro
▪ Pisseta com água destilada (volume 

suficiente para pelo menos 3 lavagens 
do eletrodo)

▪ 20 mL de solução tampão de pH 7,0 
ou 6,89

▪ 20 mL de solução tampão de pH 4,0
▪ 1 béquer de 200 mL
▪ 2 béqueres de 50 mL
▪ Gaze, lenço de papel ou papel toalha 

(quantidade suficiente para pelo 
menos 3 secagens do eletrodo)

▪ 1 caneta de tinta permanente
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1. Remova a tampa protetora do respiro.
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2. Remova a capa protetora do bulbo.
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3. Lave o bulbo sensível com água 
destilada. O eletrodo deve estar 
posicionado sobre um béquer de 200 mL 
para coletar a água da lavagem do 
eletrodo.
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4. Seque o bulbo sensível delicadamente 
com uma gaze ou lenço de papel limpo e 
dobrado.
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5. Ligue o pHmetro.
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6. Aperte o botão “CAL” para selecionar 
o modo de calibração.
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7. Observe a função de calibração 
indicada no display (CAL - - - -). 
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8. Usando uma caneta de tinta 
permanente, identifique um béquer de 
50 mL para ser utilizado para uma 
solução tampão de pH 7,0 ou 6,89.

Coloque 20 mL da solução tampão pH 
7,0 ou 6,89 no béquer de 50 mL 
devidamente identificado.

Imerja o bulbo sensível na solução 
tampão de pH 7,0 ou 6,89.

Verifique se o bulbo está completamente 
submerso.
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9. Pressione a tecla ENTER.
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10. Aguarde alguns segundos. Quando o 
pHmetro finalizar a medida de pH da 
solução, o valor irá piscar 3 vezes, 
indicando que esta parte da calibração 
está completa.
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11. Lave novamente o bulbo sensível 
com água destilada. O eletrodo deve 
estar posicionado sobre um béquer de 
200 mL para coletar a água da lavagem 
do eletrodo.
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12. Seque o bulbo sensível 
delicadamente com uma gaze ou lenço 
de papel.
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13. Observe a função de calibração 
indicada novamente no display (CAL - - -
-), indicando que o aparelho está pronto 
para receber a segunda solução para 
calibragem.
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14. Usando uma caneta de tinta 
permanente, identifique um béquer de 
50 mL para ser utilizado para uma 
solução tampão de pH 4,0.

Coloque 20 mL da solução tampão pH 
4,0 no béquer de 50 mL devidamente 
identificado.

Imerja o bulbo sensível na solução 
tampão de pH 4,0.

Verifique se o bulbo está completamente 
submerso.
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15. Pressione a tecla ENTER.
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16. Aguarde alguns segundos. Quando o 
pHmetro finalizar a medida de pH da 
solução, o valor irá piscar 3 vezes, 
indicando que esta parte da calibração 
está completa.
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17. Desligue o pHmetro.
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18. Lave novamente o bulbo sensível 
com água destilada. O eletrodo deve 
estar posicionado sobre um béquer de 
200 mL para coletar a água da lavagem 
do eletrodo.
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19. Seque o bulbo sensível 
delicadamente com uma gaze ou lenço 
de papel.
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20. Insira a tampa protetora do respiro.
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21. Coloque a capa protetora do bulbo. 
A mesma deve permitir que o bulbo 
esteja completamente imerso na solução 
de cloreto de potássio a 3 mol/L.
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Componentes do equipamento

Espectrofotômetro
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Identifique as seguintes partes do 
espectrofotômetro:
▪ Visor ou indicador digital
▪ Teclado
▪ Compartimento de amostra
▪ Botão seletor de comprimento de 

onda
▪ Visor de comprimento de onda
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Identifique as seguintes partes do 
espectrofotômetro:
▪ Botão seletor de comprimento de 

onda
▪ Visor de comprimento de onda
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Observe o botão de troca de lâmpada 
(D2 = lâmpada de deutério, que emite 
radiação ultravioleta com comprimento 
de onda de 200 a 360 nm e W = lâmpada 
de tungstênio-halogênio, que emite luz 
visível no comprimento de onda de 360 
a 1100 nm).
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Erguendo a tampa do compartimento de 
amostras, observa-se o carrinho manual 
onde serão inseridas as cubetas.
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Observe o puxador do carrinho da 
amostra na parte inferior frontal do 
aparelho.
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A tabela 2 apresenta todos os comandos 
acionados pelo teclado do 
espectrofotômetro.
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Tecla Comando 

T Leitura em transmitância 
A Leitura em absorbância 
C Leitura em concentração 
D2 + Fn Liga/desliga a lâmpada de deutério manualmente 
Met Métodos específicos 
Reg Seleção da curva de calibração 
Fn Tecla de segunda função 
Cal Calibração de 100%T (ou 0,000 Abs.) 
Limpar Tecla de cancelamento 
 Tecla de rolagem em menus rotativos / Tecla de resposta “Sim” 

Entrar Tecla de confirmação (Enter) / Impressão de leitura 
 Tecla de rolagem em menus rotativos / Tecla de resposta “Não” 

Fn + Reg Calibração e edição das curvas de calibração (regressão) 
Fn + Entrar Ejeção de papel da impressora 
Fn + Cal Configuração de parâmetros de operação do equipamento 
Fn + D2 Liga/desliga a lâmpada de deutério manualmente 
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Tabela 2 – Comandos acionados pelo teclado



Manuseio do equipamento

Espectrofotômetro
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Material utilizado:
▪ Espectrofotômetro analógico
▪ Pisseta com água destilada
▪ Soluções em branco, padrão e teste 

preparados de acordo com as 
instruções do kit a ser utilizado

▪ Cubetas de acrílico para 
espectrofotometria

▪ Gaze, lenço de papel ou papel toalha
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1. Preencha a primeira cubeta com a 
solução em branco até cerca de 2 mm 
aquém da borda.
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2. A cubeta deve ser manipulada 
segurando-a pelos lados onde existem 
ranhuras.
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3. Preencha a segunda cubeta com a 
solução padrão até cerca de 2 mm 
aquém da borda.
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4. Preencha a terceira cubeta com a 
solução teste até cerca de 2 mm aquém 
da borda.
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5. Ao ligar o aparelho, aparecerá a 
mensagem “aguarde...” no visor.
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6. Quando o aparelho estiver pronto, 
será exibida a leitura em transmitância.
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7. Clique no botão A do teclado para 
realizar medições de absorbância 
(normalmente, ao ser ligado, o aparelho 
está programado para fazer medições de 
transmitância).
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8. Observe a indicação “0.000 Abs” no 
visor do aparelho, a qual indica que o 
aparelho está programado para exibir 
valores de absorbância.
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9. Erga a tampa do compartimento de 
amostras.
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10. Deposite as cubetas no carrinho 
móvel. As cubetas devem ser colocadas 
em ordem de frente para trás: solução 
em branco, padrão e teste.
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11. Feche a tampa do compartimento de 
amostras.
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12. Gire o botão de troca de lâmpada 
para a posição W, para utilizar a 
lâmpada de tungstênio-halogênio, que 
emite luz visível no comprimento de 
onda de 360 a 1100 nm.
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13. Ajuste o botão de comprimento de 
onda. O comprimento de onda a ser 
utilizado deve ser verificado nas 
instruções de uso do kit a ser utilizado. 
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14. Utilize o botão de deslocamento do 
carrinho para deslocá-lo para a posição 
1 de leitura. Nesta posição, o aparelho 
irá medir o nível de absorbância da 
solução em branco.
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15. Aperte o botão CAL no teclado para 
iniciar o processo de calibração do 
aparelho. Neste caso, a solução em 
branco será utilizada para este processo.
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16. Ao clicar o botão CAL para iniciar o 
processo de calibragem, aparecerá a 
mensagem “calibrando...” no visor.
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17. Após alguns segundos, observe no 
visor, o valor de absorbância da solução 
branco, que deverá ser de 0.000 Abs. Ao 
término do processo, o 
espectrofotômetro irá voltar a fazer as 
leituras normalmente.
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18. Utilize o botão de deslocamento do 
carrinho para deslocá-lo para a posição 
2 de leitura. Nesta posição, o aparelho 
irá medir o nível de absorbância da 
solução padrão.
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19. Observe no visor, o valor de 
absorbância da solução padrão. Anote 
este valor.



85

20. Utilize o botão de deslocamento do 
carrinho para deslocá-lo para a posição 
3 de leitura. Nesta posição, o aparelho 
irá medir o nível de absorbância da 
solução teste.
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21. Observe no visor, o valor de 
absorbância da solução teste. Anote este 
valor.
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22. Após realizar as medições, lave as 
cubetas com água destilada.

HASSUNUMA et al.                                                                                                             Práticas de Bioquímica: Micropipeta, pHmetro e espectrofotômetro



88

23. Seque as cubetas, depositando-as 
delicadamente sobre uma folha dobrada 
de papel toalha.
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Cuidados no Manuseio

Espectrofotômetro
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Cuidados no manuseio:
1. Não manipule as cubetas segurando 
pela superfície lisa. Observe 
atentamente a posição correta das 
cubetas depositadas no carrinho móvel.

2. No modelo de espectrofotômetro 
utilizado, o volume total de líquido 
depositado em cada cubeta deve ser de 
pelo menos 3 mL.
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3. Ao secar, não dê batidas com a cubeta 
sobre o papel toalha. Apenas deposite a 
cubeta sobre a superfície do papel.
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Anotações e Cálculos dos Resultados

Fichas de Atividades
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Teste

Amostra

Padrão

Reagente 1

Ficha de resultados da atividade 1: Glicose

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Teste

Amostra

Padrão (no 2)

Reagente 1

Ficha de resultados da atividade 2: Colesterol

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Teste

Amostra

Padrão (no 2)

Água destilada ou deionizada

Reagente de Biureto

Ficha de resultados da atividade 3: Proteínas totais

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Teste

Reagente de cor (no 1)

Amostra

Padrão (no 2)

Ficha de resultados da atividade 4: Albumina

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Teste

Amostra

Padrão (no 3)

Reagente de trabalho

Ficha de resultados da atividade 5: Ácido úrico

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Direta Total
Água destilada ou deionizada

Acelerador no 1

Ácido sulfanílico no 2

Diazo reagente

Amostra

Ficha de resultados da atividade 6: Bilirrubina direta e total

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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Cubetas

Soluções Branco Padrão Teste

Tampão (no 1)

Soro

Padrão (no 2)

Água deionizada

Ficha de resultados da atividade 7: Ferro sérico

Solução 
testada

Soluções utilizadas
Resultado de 
absorbância

Padrão

Teste

Resultados de absorbância

Preparo de soluções e cubetas
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Cálculo Resultado
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