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1. Cristalização. Nesta

etapa a macromolécula é

trazida a um estado de

supersaturação que

favorece a formação de

cristais, como os

mostrados acima. Os

cristais de moléculas

biológicas normalmente

apresentam dimensões

inferiores a 1 mm de

comprimento em cada

aresta.

2. Coleta de dados de difração de raios X no LNLS.

Os cristais apresentam um arranjo ordenado de

moléculas, como uma pilha de tijolos ordenados. Na

analogia, cada tijolo representa uma molécula. As

distâncias entre os átomos são da ordem de 1 Å (0,1 nm

ou 10-10 m), usando-se raios X (com comprimento de

onda da ordem de Å ) teremos difração.

3. Interpretação do padrão de

difração de raios X. A figura

abaixo é o registro da difração de

raios X de um cristal. Os raios X

interagem com o cristal, o que

produz um padrão de difração. A

análise desta informação

possibilita a resolução de estrutura

3D.

4. Resolução da estrutura.

A partir da análise do

padrão de difração é

possível gerar mapas de

densidade eletrônica (à

direita). A interpretação de

tais mapas gera a estrutura

3D de molécula.

5. Análise. A partir da estrutura

resolvida procedemos à análise,

onde relaciona-se a estrutura 3D à

sua função biológica.

Etapas para resolução da

estrutura 3D de

macromoléculas biológicas

por cristalografia
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Geodo de ametistas (MCT-PUCRS)                                             Cristal de Quartzo (MCT-PUCRS)

Normalmente os cristais inorgânicos e de pequenas moléculas de uma forma geral

são rígidos, transparentes e com arestas bem definidas, como os cristais de ametista

e quartzo mostrados abaixo. A rigidez estrutural é reflexo das fortes interações que

estabilizam o arranjo cristalino, tais como interações iônicas e ligações covalentes.
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Cristais de Pequenas Moléculas
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Abaixo temos exemplos de cristais inorgânicos, como os cristais de rubi, não

lapidados e lapidados (foto da esquerda) e os cristais de quartzo (foto da direita). Os

cristais são da coleção do Natural History Museum, London-UK (2011, 2013).
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As cristalizarmos proteínas, peptídeos e ácidos nucleicos esses apresentam-se como

cristais relativamente frágeis, transparentes (na maioria) e com arestas bem definidas.

Abaixo temos 3 cristais proteínas e peptídeos: enoil-redutase de Mycobacterium

tuberculosis (Oliveira et al. 2006), mastoparano isolado de vespa Anterhynchium

flavomarginatum micado (Delatorre et al., 2001) e uropesina (Canduri et al., 2001).

Oliveira JS, Pereira JH, Canduri F, Rodrigues NC, de Souza ON, de Azevedo Jr. WF, Basso LA, Santos DS. J. Mol. Biol. 

359(3):646-666, 2006.

Delatorre, P, Olivieri, JR, Ruggiero Neto, J, Lorenzi, CC, Canduri, F, Fadel, V, Konno, K, Palma, MS, Yamane, T, De Azevedo Jr.,

W F. Biochim. Biophys. Acta. 1545(1-2):372-376, 2001.

Canduri, F, Teodoro, LG, Fadel, V, Lorenzi, CC, Hial, V, Gomes, RA, Neto, JR, De Azevedo Jr., WF. Acta Crystallogr. Sect. D-

Biol. Crystallogr. 57(11):1560-70, 2001.

Cristais de Macromoléculas Biológicas
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Cristais de proteína apresentam:

1) Fragilidade mecânica, devido às

ligações que estabilizam o cristal. Nos

cristais de pequenas moléculas as

ligações que estabilizam o

empacotamento cristalino normalmente

são iônicas e covalentes, nos cristais de

macromoléculas biológicas as ligações

são normalmente ligações de hidrogênio.

2) Alto conteúdo de solvente. Os

cristais de macromoléculas biológicas

apresentam alto conteúdo de solvente, se

comparados com cristais de pequenas

moléculas, tal conteúdo de solvente

permite que ligantes possam difundir-se

pelo retículo cristalino, permitindo o

estudo de complexos entre proteínas e

ligantes.

Cristal da proteína lisozima, com dimensões aproximadas de

1 mm x 1mm x 1mm. A proteína cristalizada apresenta-se

como tijolos empilhados de forma ordenada. Podemos

pensar que cada molécula de proteína é um tijolo. A

fragilidade mecânica do arranjo deve-se às fracas interações

intermoleculares, que estabilizam o cristal de proteína. Tais

interações são normalmente ligações de hidrogênio.
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3) Fragilidade a danos causados por

radiação. A exposição de cristais de

proteínas às radiações ionizantes, como

raios X, leva à quebra de ligações e a

geração de radicais livres no retículo

cristalino, que podem quebrar as frágeis

ligações de hidrogênio que estabilizam o

cristal. No empacotamento das moléculas

cristalizadas temos grandes canais de

solventes, como mostrado ao lado. As

moléculas de água, quando expostas à

radiação ionizante, podem formar radicais

livres, que quebram as ligações de

hidrogênio envolvidas na manutenção do

arranjo cristalino.

Cristais de proteína normalmente apresentam:

Canais de solvente

Canais de solvente
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Rede= construção matemática

Base de átomos= entidade física

Para estudos de cristalografia, faz-se necessário uma definição de cristal. Para facilitar

a visualização, consideremos um cristal bidimensional. Num plano temos um conjunto

de pontos (construção matemática), igualmente espaçados, cada ponto apresenta

igual vizinhança, de forma que, um observador sobre um ponto qualquer olhando para

uma dada direção, não conseguirá diferir ao deslocar-se para outro ponto da rede.

Resumindo, os pontos são indistinguíveis, quando consideramos sua vizinhança.

Esses pontos formam uma rede. Acoplando-se a cada ponto da rede, uma base de

átomos (entidade física), sendo a mesma base de átomos para todos os pontos da

rede, teremos uma rede cristalina, ou cristal bidimensional.

+            =

Rede           +  base de átomos          =    cristal bidimensional
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Retículo= construção matemática

Base de átomos= entidade física

Retículo + base de átomos = Retículo cristalino

No caso tridimensional, temos que cada ponto do espaço tem que satisfazer a

condição de igual vizinhança em três dimensões. Os pontos têm que apresentar igual

espaçamento, formando assim um retículo (construção matemática). Acoplando-se a

cada ponto do retículo uma base de átomos (entidade física), temos um retículo

cristalino, o cristal tridimensional. A base de átomos pode ser tão simples como

átomos isolados ou tão complexas como um capsídeo de um vírus.
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Na figura ao lado, cada molécula está

representada só com os carbonos alfa,

com uma linha ligando os átomos. Tal

representação simplifica a figura e dá

idéia dos elementos de estrutura

secundária presentes na proteína. A visão

estereográfica permite ver a profundidade

de figura. A figura da direita é a visão do

olho direito e a da esquerda do olho

esquerdo. Olhando para ambas figuras,

de forma relaxada, é possível ter noção

de tridimensionalidade da figura. Deixe

seu nariz no centro da figura e relaxe os

olhos, para visualizar em 3D. A caixa que

envolve as 4 moléculas é a cela unitária.

Canduri, F, Teodoro, LG, Fadel, V, Lorenzi, CC, Hial, V, Gomes, RA, Neto, JR, De Azevedo Jr., WF. Acta Crystallogr. Sect. D-

Biol. Crystallogr. 57(11):1560-70, 2001.
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α ângulo entre b e c

β ângulo entre a e c

γ ângulo entre a e b

a

b

c






Podemos pensar o cristal como uma pilha de tijolos ordenados. Cada tijolo encaixado

noutro. Desta forma temos uma pilha bem formada e com extremidades retas. O tijolo

básico que forma esta pilha é a cela unitária. Num cristal ela contém uma ou mais

moléculas. A cela unitária é a menor unidade que apresenta a simetria do cristal. A

partir da translação ao longo dos eixos do retículo teremos o cristal. Os eixos da cela

unitária recebem o nome de a, b e c, o ângulo entre os eixos a e b é chamado , entre

os eixos b e c é  e por último entre a e c o ângulo .
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Para cristalizarmos uma macromolécula

biológica é necessário trazê-la a um

estado de supersaturação. Consideremos

uma proteína dissolvida em um tampão.

Para que a proteína seja levada a formar

cristais, é necessário que as moléculas da

proteína dissolvidas na solução, sejam

trazidas a uma situação onde as

moléculas estejam próximas umas das

outras. Para levar a proteína a tal

situação, podemos aumentar sua

concentração (eixo vertical), ou aumentar

a concentração do sal presente na

solução da proteína. O diagrama ao lado

ilustra as diferentes regiões de

solubilidade da proteína.
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O processo de cristalização da proteína

normalmente deve ser lento (muitas horas

ou dias), ou seja, considerando-se a

proteína inicialmente numa região abaixo

da curva de solubilidade, devemos

aumentar a concentração salina, ou da

proteína, de modo a trazê-la na região de

supersaturação, de forma lenta. Na região

de supersaturação teremos as moléculas

da proteína próximas umas das outras, o

que, em casos favoráveis, promoverá o

aparecimento dos primeiros núcleos

cristalinos. Esses microcristais servirão de

base para o crescimento de cristais

maiores, adequados para experimentos

de difração de raios X.
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Para cristalizarmos proteínas,

normalmente usamos o método de

difusão de vapor. Uma gota de proteína é

colocada sobre uma lamínula. Na gota

adicionamos uma solução contendo sal,

ou outro agente precipitante, como

polietileno glicol (PEG). Colocamos essa

lamínula sobre um poço, onde temos a

solução do precipitante. Ao fecharmos

esse sistema ocorrerá difusão de

moléculas de água da gota para o poço,

levando a proteína, em casos favoráveis,

a um estado de supersaturação, que pode

levar à formação dos primeiros núcleos

cristalinos.
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Fenômeno de salting-in. a) Macromolécula biológica sem a presença de íons dissolvidos na solução. A atração eletrostática entre

os grupos carregados em duas os mais macromoléculas causa a aglomeração e precipitação. b) Íons blindam a interação

eletrostática entre as macromoléculas, aumentando a solubilidade.

O aumento da solubilidade de uma macromolécula a baixa concentração salina

(<0,5M) é chamada salting-in. Segundo a teoria de Debye-Hückel para soluções

iônicas, um aumento na força iônica reduz a atividade dos íons em solução e aumenta

a solubilidade do composto iônico. Uma forma alternativa de se tratar o fenômeno é

considerar o salting-in como o resultado da competição entre grupos carregados na

superfície da macromolécula e os íons em solução. Na ausência de íons no solvente,

a macromolécula precipita devido à atração de eletrostática entre cargas opostas em

diferentes partes da macromolécula. Se os íons são adicionados à solução, esses

blindam os grupos carregados na macromolécula e aumentam a sua solubilidade.

+

- +

-
+

- +

-

+

+

-

-

a) b)
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Sequência de eventos para a montagem de uma gota de cristalização: a) Coloca-

se 1-2L da solução da macromolécula biológica sobre a lamínula de vidro. b)

Adiciona-se 1-2L da solução do reservatório à gota com a solução da macromolécula

biológica. c) Ao final temos uma gota (2+2) com a solução de macromolécula biológica

mais a solução do reservatório.

Solução do poço
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Com o aumento do número de

macromoléculas cristalizadas, tornou-se

óbvio que muitas das condições de

cristalização se assemelhavam, ou seja,

havia uma concentração de resultados

positivos de cristalização de

macromoléculas, usando-se número

limitado de precipitantes, tampões e

aditivos. Isto levou à proposição de

diversos métodos de cristalização (Carter

& Carter, 1979), onde um número limitado

de condições de cristalização eram

tentados, usando-se pequenas

quantidades da macromolécula

(miligramas). A partir da observação dos

resultados preliminares desses

experimentos era possível determinar que

tampão, aditivo e agente precipitante

seriam os mais favoráveis e a partir daí

proceder-se a sucessivos melhoramentos

até se conseguir cristais adequados.

Jancarik, J, & Kim, S. -H. (1991) J. Appl. Crystallogr. 24, 409-411.17
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Por tentativa e erro a matriz

multimensional foi simplificada

eliminando-se as condições que podem

ser parcialmente representadas por

resultados de outras condições, a

proposta original apresenta 58 condições.

Comercialmente a empresa Hampton

Research, (USA) simplificou o método

original, e disponibiliza um kit com 50

condições de cristalização.

Comercialmente há outros kits usando-se

como princípio a variação de pH, força

iônica e agentes precipitantes.

Fonte: http://www.hamptonresearch.com/products/ProductDetails.aspx?cid=1&sid=17&pid=1
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Um dos sistemas usados para cristalização de proteínas é a placa linbro, mostrada

acima. Essa placa apresenta 24 poços, que permite testarmos diversas condições de

cristalização. As lamínulas são colocadas sobre cada um dos poços, e vedadas com

graxa de vácuo.

Fonte: http://www.hamptonresearch.com
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Cristais de proteínas são frágeis, assim diversos cuidados são tomados na

manipulação desses. Na coleta de dados de difração de raios X, uma forma possível

de manipularmos os cristais e deixando-os saturados de solvente e inseri-los num

capilar, como mostrado na figura acima. Os cristais nessa situação podem ser levados

para coleta de dados de difração de raios X.
20
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Uma forma alternativa de coletarmos dados, é transferir o cristal para uma solução

com protetor criogênico (polietileno glicol, glicerol entre outros). Usando-se esse

método, o cristal pode ser exposto a um fluxo de nitrogênio líquido e transferido para

uma base metálica (cabeça goniométrica). O cristal fica pronto para a coleta de dados.

As temperaturas criogênicas minimizam os dados causados pela radiação. 21
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Foto disponível em: < http://www.hamptonresearch.com >.

Acesso em: 14 de março de 2018.

Na figura da esquerda vemos uma base de cobre usada como suporte para cristais. À

direita temos um cristal inserido num laço. A exposição ao nitrogênio líquido leva à

formação de um filme rígido e transparente que mantém o cristal no laço.
22
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A cristalografia por difração de raios X,

usada para resolução de estruturas de

proteínas, baseia-se na interferência de

ondas eletromagnéticas. As figuras ao

lado mostram interferência entre ondas,

temos duas ondas em fase, ondas 1 e 2,

onde seus máximos e mínimos coincidem

e a onda apresenta o mesmo

comprimento de onda, o resultado da

soma das duas é uma onda com a

amplitude resultante igual à soma das

amplitudes das ondas 1 e 2. No caso de

interferência destrutiva, temos as ondas

fora de fase, exatamente meio

comprimento de onda, onde o máximo da

onda 1 coincide com o mínimo da onda 2,

o resultado da soma é uma onda de

amplitude zero.

Interferência 

construtiva 
Interferência 

destrutiva 

1 2 3 4 5 6

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6
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-3
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1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

1 1

2 2
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Abaixo temos uma animação que vemos interferência construtiva e destrutiva para de

duas ondas. As ondas 1 e 2 são representadas acima, o resultado das duas ondas está

representada na onda debaixo. Vemos quando os pico coincidem temos uma

interferência construtiva, e a onda desenhada com a linha grossa, atinge o máximo.

24
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Onda 1

Onda 2

Ondas 1 + 2

Imagem disponível em: < http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte_05-en.html> .

Acesso em: 14 de março de 2018.

http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte_05-en.html


Para resolver uma estrutura de

macromoléculas biológicas (proteína ou

ácido nucleico), a partir da difração de

raios X, precisamos cristalizá-las. O cristal

é um arranjo ordenado das moléculas, no

caso proteínas ou ácido nucleicos. Uma

forma de imaginarmos um cristal é por

meio da analogia com uma pilha de

tijolos, onde cada tijolo é uma molécula e

a pilha ordenada de tijolos o nosso cristal.

A incidência de raios X sobre um cristal

gera um padrão de difração, a partir do

qual podemos elucidar a estrutura

tridimensional da macromolécula.
Pilha ordenada de tijolos. Na nossa analogia, cada tijolo

representa uma molécula. A pilha de tijolos é o cristal.

Foto disponível em:

<http://www.sciencephoto.com/media/358564/enlarge >

Acesso em: 14 de março de 2018.
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Considere um conjunto de planos paralelos de um cristal, como mostrado na figura

abaixo, com distância interplanar (d). Incidindo sobre este conjunto de planos

paralelos temos raios X de comprimento de onda . Podemos analisar a difração de

raios X como se fosse resultado da reflexão dos raios X pelos planos. Para que ocorra

difração, num dado ângulo , é necessário que as ondas difratadas sofram

interferência construtiva. Usando-se a analogia com uma pilha de tijolos, onde cada

tijolo é uma molécula cristalizada, podemos pensar que os planos paralelos são as

superfícies dos tijolos, que como estão empilhados, formam planos paralelos.

 

d

Raios X

d
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Num experimento típico de difração de raios X, temos a fonte de radiação, o cristal e o

detector, como mostrado no diagrama esquemático abaixo. Normalmente os ângulos

de difração são expressos em relação ao feixe incidente, ou seja, 2 .

2



Fonte de raios X

Cristal
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No caso de colocarmos um filme fotográfico para registrar a imagem de difração de

raios X, como mostrado no diagrama abaixo, teremos um padrão de difração de raios

X bidimensional, quanto mais distante o ponto de difração de raios X do ponto central

da figura (feixe direto) maior o ângulo de espalhamento (2). A foto da direita foi girada

90º com relação ao diagrama de esquerda. No aparato experimental o filme ou placa

de imagem está perpendicular ao plano.

2





Cristal

Filme fotográfico ou placa de imagem

Feixe de raios X

Feixe direto
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e
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a
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Experimentos de cristalização no

espaço normalmente geram cristais

de melhor qualidade para estudos

de difração de raios X. As

condições de microgravidade do

espaço, propiciam um

empacotamento cristalino mais

ordenado, gerando cristais que

difratam à mais alta resolução. A

proteína uropesina (Canduri et al.,

2001) foi cristalizada em condições

de microgravidade na missão STS-

95 do ônibus espacial Discovery (

Disponível em: <

http://www.youtube.com/watch?v=N

9IFiQNY8mE >).

Fonte: http://www.aviationspectator.com/more-aviation-photos?page=405. Crédito: NASA

Cristal de uropepsina .
29
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Graduação

Mestrado

Doutorado

Pós-doutorado

Livre-docência

(4 – 6 anos)

(2 – 4 anos)

(4 – 6 anos)

(1 – 2 anos)

(Indeterminado)

Dissertação de

mestrado

Tese de doutorado

O fluxograma ao lado indica os principais

passos da carreira científica. Após a

graduação vocês têm o curso de pós-

graduação stricto sensu, níveis de

mestrado e doutorado. Ao terminar o

doutorado vocês podem fazer estágio de

pós-doutoramento, que não é um curso,

mas dá uma experiência extra ao recém

doutor. Depois de muito anos de carreira

acadêmica, e você já ter orientado

mestres e doutores, poderá prestar o

concurso de livre docente, sendo este o

título acadêmico mais alto da carreira

científica.
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Próximos Passos...


