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1 INTRODUÇÃO 

A determinação de estruturas de complexos macromoleculares biológicos é fundamental para o 

entendimento de seus mecanismos de atuação. A técnica de microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM) é uma ferramenta amplamente utilizada há mais de 50 anos na determinação 

de estruturas macromoleculares. Inicialmente, sais de metais pesados eram utilizados no preparo 

de amostra para melhorar o contraste apresentado por TEM. A utilização de contraste 

juntamente com a exposição da amostra às severas condições de vácuo do microscópio limitavam 

a resolução da estrutura final obtida a cerca de 20-30 Å. Com o avanço nas técnicas de preparo 

de amostras, em especial, a técnica de criomicroscopia eletrônica (cryo-EM) [1], a resolução das 

estruturas obtidas por TEM atingiu resoluções melhores do que 10 Å. Na técnica de cryo-EM, a 

amostra é congelada rapidamente mantendo a integridade conformacional do complexo 

biológico,  evitando a deformação da estrutura quando a amostra é submetida ao vácuo do 

microscópio. Adicionalmente ao avanço no preparo das amostras, os novos microscópios e 

acessórios utilizados, revolucionaram a biologia molecular [2], principalmente com o uso dos 

detectores direto de elétrons. Atualmente, estruturas de 2-4 Å de resolução são uma realidade 

utilizando-se a técnica de cryo-EM [3,4].  

O avanço dos microscópios e, principalmente, os detectores de imagem, conduziram a técnica de 

cryo-EM a um novo patamar em termos de resolução estrutural de macromoléculas. Atualmente, 

um dos desafios que se mostra presente, limitando a resolução das estruturas obtidas, é o 

preparo de amostra [5]. A amostra é frequentemente preparada em grades de cobre ou ouro com 

3 mm de diâmetro, as quais apresentam um substrato, normalmente um filme de carbono. É 

imprescindível que a amostra se distribua uniformemente por toda a grade, formando um filme 

de espessura controlada, a fim de atingir as resoluções estruturais mencionadas acima. Por este 

motivo, o desenvolvimento de novos substratos para grades de cryo-EM é fundamental, não 

apenas para propor novas metodologias, mas também para atingir melhores resultados [6,7]. 

Diversos métodos e materiais vem sendo utilizados como substratos para grades, mas não são 

ainda utilizados de forma generalizada, necessitando de técnicas especiais para serem 

preparados ou tendo custo elevado. As grades com substrato de carbono conhecidas por Holey 
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Carbon ainda são as mais utilizadas em cryo-EM. O principal objetivo na preparação de amostras 

é a obtenção de uma camada uniforme da amostra embebida em gelo amorfo, de modo que o 

complexo macromolecular se distribua em orientações aleatórias nos buracos do filme de 

carbono. Entretanto, esta pode ser uma tarefa desafiadora, uma vez que estes substratos não são 

hidrofílicos e podem, inclusive, possuir afinidade pelo complexo biológico, evitando a dispersão 

homogênea do mesmo. O desenvolvimento de novos substratos para as grades de cryo-EM, assim 

como modificações nos substratos existente, visa a obtenção de mais qualidade no filme de gelo 

amorfo assim como na distribuição de amostras.  

O grupo de microscopia eletrônica do LNNano/CNPEM pesquisa o desenvolvimento de materiais 

para utilização em substratos de grades de microscopia eletrônica. Estes substratos podem ser 

utilizados na produção de filmes contínuos ultra-finos (c.a. 1-10 nm) ou para recobrimento das 

grades com substrato de Holey CarbonTM para cryo-EM. Com relação à técnica de cryo-EM, estes 

filmes ultra-finos apresentam elevada estabilidade ao feixe de elétrons do microscópio, elevada 

condutividade elétrica em relação ao carbono (i.e. maior que três ordens de grandeza) e baixa 

rugosidade.  

 

2 OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é a modificação química da superfície de substratos para grades de 

microscopia eletrônica, ou seja, do substrato padrão de carbono (Holey CarbonTM) e de outros 

substratos desenvolvidos pelo grupo. 

 

3 METODOLOGIA 

O projeto se divide basicamente em quatro etapas: (i) modificação química da superfície do 

substrato, (ii) análise do substrato modificado, (iii) preparo da amostra utilizando a grade com 

substrato modificado e (IV) análise por cryo-EM. 

(i) A modificação química da superfície do substrato será realizada a fim de promover 

hidrofilicidade aos substratos. Quanto maior a hidrofilicidade, maior será a 

molhabilidade da superfície deste substrato ao se depositar a amostra. Serão testadas 

moléculas contendo terminações com grupos tióis, ácidos carboxílicos e aminas; 

(ii) Os substratos serão analisados por microscopia de força atômica, ângulo de contato e 

microscopia eletrônica de transmissão; 

(iii) As amostras serão preparadas de acordo com a metodologia já estabelecida no grupo. 

Tipicamente, a grade de microscopia eletrônica é conduzida ao processo de glow 

discharge, e de congelamento em gelo amorfo (crio preparação). A amostra utilizada 

o complexo biológico GroEL; 
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(iv) A amostra preparada será analisada por microscopia eletrônica de transmissão.  

O bolsista terá assistência completa durante as etapas de caracterização. Havendo interesse e 

disponibilidade por parte do bolsista, o mesmo poderá ser treinado e acompanhar o preparo e 

análise de amostras de criomicroscopia. 
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