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1. Introdução 
A vida é a reação química mais complexa da natureza e neste cenário as 

proteínas desempenham o papel principal. O estudo estrutural de proteínas 

forneceu a base para começarmos a entender a vida em termos moleculares. Desde 

da resolução da primeira estrutura de proteína em 1959 até os dias de hoje, onde 

quase trinta mil estruturas de macromoléculas biológicas tiveram sua estrutura 

tridimensional determinada e suas coordenadas atômicas estão depositadas no 

banco de dados de estruturas (Protein Data Bank)( www.rcsb.org/pdb/), um 

grande desenvolvimento nos métodos de resolução de estruturas tem permitido 

que o tempo de resolução de estruturas fosse reduzido de anos para meses e em 

alguns casos dias e até mesmo horas. A principal técnica para resolução da 

estrutura tridimensional de macromoléculas biológicas como um todo tem sido a 

cristalografia por difração de raios X, e até hoje é a técnica principal para 

investigação da estrutura tridimensional de macromoléculas biológicas (Blundell 

and Johnson, 1976; Drenth, 1994). Os principais passos na resolução de estruturas 

por cristalografia de difração de raios X estão descritos na figura 1. 

Entre os principais passos da resolução de proteínas descreveremos a 

cristalização no presente texto. O principal objetivo da cristalização de uma 

macromolécula biológica, tal como proteína, ácido nucléico ou vírus, é o estudo 

estrutural destas macromoléculas, por métodos de difração de raios X. Tal estudo 

estrutural é fundamental para o entendimento molecular de vários mecanismos 

biológicos.  

Os cristais de macromoléculas biológicas são diferentes dos cristais de 

pequenas moléculas em vários aspectos. Eles diferem em tamanho, cristais de 

macromoléculas são, normalmente bem menores, dificilmente excedem 1mm3 em 

volume. Uma outra diferença é que cristais de macromoléculas biológicas são bem 

mais frágeis e possuem um alto conteúdo de solvente. A fragilidade dos cristais de 

macromoléculas biológicas é uma conseqüência das fracas interações entre as 
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macromoléculas biológicas dentro da rede cristalina e do alto conteúdo de solvente 

nestes cristais (de 20% a mais de 75%). Cristais de proteínas podem ter conteúdo de 

solvente de até 75 % do volume em alguns cristais, como da Purina Nucleosídeo 

Fosforila humana (De Azevedo et al., 2003). As ligações fracas que mantêm a 

estrutura cristalina destas macromoléculas biológicas são do tipo hidrofóbico e 

ligação de hidrogênio. Por esta razão, os cristais de macromoléculas biológicas 

devem ser mantidos em um ambiente saturado de solvente, caso contrário, a 

desidratação conduzirá à quebra destas ligações fracas e, conseqüente, a destruição 

dos cristais. O alto conteúdo de solvente, contudo, tem conseqüências úteis, pois os 

canais de solvente nos cristais de macromoléculas biológicas permitem a difusão 

de pequenas moléculas, uma propriedade usada na preparação de derivados 

isomorfos e de complexos binários de proteínas e ligantes. Uma outra característica 

dos cristais de macromoléculas biológicas são as grandes dimensões de suas celas 

unitárias, se comparadas com as dimensões das celas unitárias das pequenas 

moléculas. Cristais de macromoléculas biológicas podem ter parâmetros de cela 

unitária de até algumas dezenas de milhares de ångstrons (Ducruix and Giegé, 

1992; Usha., et al, 1984). 
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2. Princípios gerais para cristalização de macromoléculas biológicas  
Uma das partes mais críticas na resolução da estrutura de uma 

macromolécula biológica é a cristalização da mesma. Os principais passos 

envolvidos na resolução da estrutura a nível atômico de uma macromolécula 

biológica estão mostrados na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principais passos na resolução de uma estrutura por biocristalografia. 1. 

Cristalização. 2. Coleta de dados de difração de raios X. 3. Resolução da estrutura. 4. 

Análise da estrutura. 

 

 

E entre todos estes passos a cristalização é o menos entendido. 

Biocristalização, como qualquer cristalização, é um processo de múltiplos 

(4) 

(3) 
(2) 

(1) 
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parâmetros, que envolve os três passos clássicos da cristalização, que são: 

nucleação, crescimento e cessação de crescimento. O que faz com que o processo de 

cristalização de macromoléculas biológicas seja diferente é que o mesmo envolve 

um número de parâmetros, muito maior do que aquele envolvido no crescimento 

de cristais de pequenas moléculas, e as propriedades físico-químicas peculiares 

destes compostos. Por exemplo, a estabilidade ótima das macromoléculas 

biológicas em um meio aquoso está restrita a uma faixa estreita de pH. Mas a 

principal diferença entre crescimento de cristais de pequenas moléculas e cristais 

de macromoléculas biológicas é a flexibilidade conformacional e a versatilidade 

química dessas macromoléculas e, conseqüentemente, sua maior sensibilidade às 

condições externas. Para um planejamento racional das condições de cristalização é 

necessário o controle dos parâmetros físicos e biológicos. A seguir descreveremos 

três dos principais parâmetros a serem controlados num experimento de 

cristalização de uma macromolécula biológica. 

 

2.1. Pureza da macromolécula biológica 
 Devido ao fato que as macromoléculas são extraídas de complexas misturas 

biológicas, tais como as células, a purificação é um passo importante para a 

cristalogênesis. Pureza, entretanto, não é uma condição primordial para a 

cristalização, visto que, cristais de macromoléculas biológicas podem ser obtidos 

de misturas de macromoléculas, onde temos uma ou mais macromoléculas 

biológicas como contaminante. Mas, tais cristais, são na maioria das vezes bem 

pequenos, ou então, crescem como massas policristalinas, que não são adequadas 

para estudos cristalográficos por difração de raios X. Para o uso de técnicas de 

difração de raios X é necessário o uso de cristais com a menor dimensão por volta 

de 0,2mm, contudo com uso de fontes de raios X bem intensa, tais com síncrotrons, 

tem sido possível a resolução de estruturas de macromoléculas biológicas cujos 

cristais apresentavam dimensões menores que 0,1mm. Como regra geral, pode-se 
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dizer que, a baixa pureza da macromolécula biológica é a causa mais comum da 

falta de sucesso na cristalização da mesma. 

 

2.2. Solubilidade e supersaturação 
 Para crescer cristais de qualquer composto, as moléculas ou íons têm de ser 

trazidos a um estado de supersaturação, um estado que é termodinamicamente 

instável, no qual pode se desenvolver numa fase amorfa ou cristalina quando este 

retornar ao equilíbrio. Supersaturação pode ser alcançada pela evaporação lenta do 

solvente ou pela variação de alguns dos parâmetros como temperatura, pH e força 

iônica. Disto segue que, o conhecimento das solubilidades macromoleculares é um 

pré-requisito para o controle das condições de cristalização. Assim, como as bases 

teóricas da solubilidade são ainda controversas, especialmente no que tange efeitos 

dos sais, os dados sobre a solubilidade quase sempre se originam de determinações 

experimentais. Nos últimos anos, métodos quantitativos permitiram tais 

determinações, usando pequenas quantidades de proteína (Mikol & Giegé, 1989; 

Ries-Kautt & Ducruix, 1989). O principal resultado destes métodos foi a 

demonstração experimental da complexidade do comportamento da solubilidade, 

enfatizando a importância da determinação de diagramas de fase para o 

planejamento racional de experimentos de crescimento de cristais de 

macromoléculas biológicas. 

 

2.3. Nucleação, crescimento e cessação de crescimento 
 Devido ao fato que proteínas e ácidos nucléicos necessitam pH e força iônica 

definidas para a sua estabilidade e função, cristais de macromoléculas biológicas 

têm de ser crescidos a partir de soluções aquosas complexas. A cristalização 

começa com a fase de nucleação (i.e. a formação dos primeiros agregados 

ordenados) que é seguida pela fase de crescimento. As condições para se atingir a 

nucleação são algumas vezes difíceis de se repetir, e desta forma os procedimentos 

de semeação com um material cristalino pré-formado se faz necessário. Em muitos 
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casos este é o único método para se obter resultados reprodutíveis. A nucleação 

requer um estado de supersaturação maior do que aquele da fase de crescimento. 

A velocidade da cristalização aumenta com a supersaturação, desta forma 

nucleação e crescimento deveriam ser desacoplados, o que quase nunca é realizado 

concientemente. 

 A cessação de crescimento de uma macromolécula biológica pode ter 

diversas causas, desconsiderando as triviais, como remoção da macromolécula do 

meio de cristalização, temos causas tais como, defeitos de crescimento, 

envenenamento das faces, ou envelhecimento da macromolécula. 

 

3. Conceitos sobre solubilidade 
 Para se cristalizar uma macromolécula biológica em um dado solvente, é 

necessário levar a solução a um estado de supersaturação. Uma macromolécula 

biológica segue as mesmas leis da termodinâmica, como qualquer outro tipo de 

molécula (inorgânica ou orgânicas) no que se refere à supersaturação, nucleação, e 

crescimento de cristais (Boistelle & Astier, 1988). Todavia, macromoléculas 

biológicas apresentam peculiaridades, porque as interações necessárias para 

solubilizá-las num solvente são similares, e podem ser competitivas com as 

interações intermoleculares que são responsáveis pela estrutura tridimensional da 

macromolécula.   

 

4. Solubilidade de macromoléculas biológicas 
 Em geral, a solubilidade de um composto químico em um solvente, a uma 

dada temperatura, é definida como a quantidade de composto dissolvida em uma 

solução em equilíbrio com um excesso de composto não dissolvido; e.g. à 25oC, o 

sal sulfato de amônia se dissolve até que sua concentração atinja 4,1 moles por litro 

de água, o excesso permanece não dissolvido. Mais sal pode ser dissolvido quando 

se eleva a temperatura, e quando a temperatura é trazida de volta a 25oC, a solução 
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atinge à supersaturação. O excesso de sal cristalizará, até que a concentração do sal 

atinja seu valor de solubilidade à 25oC (4,1 moles por litro de água). 

 No caso de macromoléculas biológicas, a solubilidade é definida também 

pelas características do solvente. Como o solvente consiste usualmente de água a 

qual foram adicionadas diversas substâncias químicas para levar a solução até um 

dado pH (tampão), força iônica (sais), e eventualmente outros aditivos, estes 

compostos podem afetar a solubilidade da macromolécula biológica das seguintes 

formas: 

(a)  diretamente, pela interação com diferentes grupos funcionais da 

macromolécula e‚ eventualmente‚ modificando a conformação da 

macromolécula. Trabalhar em diferentes condições de tampão e sais é 

como trabalhar como uma macromolécula diferente do ponto de vista 

físico-químico. 

(b)  indiretamente, através da modificação das propriedades físico-químicas 

do solvente; e.g. variação do pH modifica a carga líquida da proteína e 

desta forma a natureza do polieletrólito. Além disso, se pontes salinas 

estão envolvidas na estrutura tridimensional, estas podem se quebrar e a 

macromolécula pode modificar sua conformação. 

  

 Uma macromolécula biológica é um polímero de aminoácidos ou 

nucleotídeos, os quais estão enovelados em uma estrutura tridimensional: 

•  principalmente por interações dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio (e.g. 

C=O…+H-N), e por interações de van der Waals; 

•  por algumas ligações covalentes ( pontes S-S); 

•  eventualmente por pontes salinas ( e.g. -COO- …+H3N-) entre resíduos carregados.  

 

 Proteínas apresentam as cadeias laterais hidrofóbicas preferencialmente no 

seu interior enquanto as cadeias laterais hidrofílicas se localizam principalmente na 
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sua superfície. Desta forma as proteínas podem sem consideradas como 

polieletrólitos capazes de se dissolverem em água. 

 A estabilidade das macromoléculas biológicas em solução baseia-se na 

competição das interações solvente-soluto com interações intramoleculares, as 

quais são necessárias para manter a estrutura da macromolécula. O balanço das 

interações que controlam a solubilidade e/ou a conformação de uma 

macromolécula podem ser modificadas por (von Hippel & Schleich, 1969): 

(a)  Temperatura. Um aumento da temperatura aumenta a desordem das moléculas 

de solvente e permite também que conformações da macromolécula de mais 

alta energia livre total se formem. 

(b)  pH. Como a temperatura, variações no pH afetam ambos soluto e solvente. 

Todavia, alterações das concentrações de H+ e OH- são minoritárias se 

comparadas com a protonação e desprotonação de grupos da macromolécula. 

(c)  Sais. Sais podem agir de diferentes formas. (i) Eles são responsáveis pela força 

iônica, e desta forma afetam as interações eletrostáticas da macromolécula por 

meio de blindagem de cargas. (ii) Eles podem formar interações eletrostáticas 

diretas com resíduos carregados na superfície das macromoléculas. (iii) Sais 

podem agir através de interações monopolo-dipolo com grupos dipolares da 

macromolécula biológica. 

(d) Competidores de ligações de hidrogênio. Moléculas que possuem um potencial 

para formarem ligações de hidrogênio competem à alta concentração (>4M) 

com ligações de hidrogênio da água e ligações de hidrogênio intramoleculares 

na proteína. 

(e)  Aditivos hidrofóbicos. Eles podem agir diretamente com partes hidrofóbicas da 

macromolécula e podem também alterar a estrutura do solvente. Detergentes 

não-iônicos agem desta forma (McPherson, et al., 1986). 

(f)  Solventes orgânicos. A adição de solventes orgânicos implica na modificação da 

constante dielétrica e conseqüentemente variações em diversas interações. 
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5. Salting-in e salting-out 
 A dependência da solubilidade da proteína com a concentração salina foi 

estudada em termos dos fenômenos de salting-in e salting-out (Green, 1932). O 

aumento da solubilidade de uma macromolécula biológica a baixa concentração 

salina (<0,5M) é chamada salting-in. Este fenômeno é explicado pelas interações 

eletrostáticas não específicas entre a macromolécula carregada e as espécies iônicas 

do sal. 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 este 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 de solvente a 

macromolécula precipita devido à atração de eletrostática entre cargas opostas em 

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

blindam os grupos carregados na macromolécula e aumentam a sua solubilidade 

(figura 2).  

Outra forma de precipitar uma macromolécula é pela adição de sal (salting-

out), este serve para imobilizar as moléculas de água, desta forma aumentando a 

concentração efetiva da macromolécula, ou seja, diminuindo a sua solubilidade. 

No fenômeno de salting-out a solubilidade da macromolécula biológica é 

governada principalmente por efeitos hidrofóbicos. De acordo com a equação 

linear empírica de Cohn-Green a solubilidade da macromolécula numa situação de 

salting-out decresce da seguinte forma: 

 

  log S = β - KS m,  ou log S = β - KS’ µ   (1) 

 

onde S é a solubilidade da macromolécula biológica, β o intercepto para m=0, é 

uma constante para altas concentrações salinas e é função da carga líquida da 

macromolécula e altamente dependente do pH da solução ( no ponto isoelétrico 

(pI), β tende a zero). A magnitude de β, bem como a distribuição de cargas, variam 
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com a temperatura.  KS é KS’ são constantes de salting-out. São independentes da 

temperatura e pH, mas dependem da natureza dos sais presentes na solução. A 

molaridade é indicada por m. E a força iônica por µ, esta força leva em conta a 

valência Zi de todos os íons presentes na solução. A expressão da força iônica é 

dada por: 

    µ = ½  Σ ( mi Zi).     (2) 

 

Figura 2. 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. 

 

 Um composto adicionado a um sistema macromolécula biológica + água 

(soluto+solvente) pode se ligar à macromolécula (ligação preferencial) ou ser 

excluído (exclusão preferencial). A interação líquida do salting-out é exclusão 

preferencial, mesmo que moléculas possam se ligar à macromolécula biológica. 

 A variação da solubilidade das macromoléculas biológicas (S), na faixa 

completa de concentração salina, reflete o efeito de ambas interações, eletrostática e 
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hidrofóbica a primeira sendo predominante à baixa concentração salina, e a 

segunda a alta concentração salina como mostrado na figura 3. Isto é expresso pela 

seguinte equação (Green, 1932): 

 

   log S = log So + ki C1/2 - ko C,    (3) 

 

onde ki e ko são as constantes de salting-in e salting-out respectivamente; So é a 

solubilidade da macromolécula biológica em água pura; e C a concentração molar 

salina. 

 

 

Figura 3. Contribuição dos efeitos eletrostático e hidrofóbico sobre a solubilidade S, 

normalizada em relação à solubilidade em água pura So. 
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6. Diagramas de fase de macromoléculas biológicas 
 Como a solubilidade de uma macromolécula biológica depende de diversos 

parâmetros podemos avaliar a importância de um dado parâmetro a partir de um 

diagrama bidimensional. Este diagrama é uma representação da solubilidade 

(mg/ml ou mM de macromolécula em solução) como função um parâmetro, com 

todos outros sendo mantidos constantes. Um diagrama deste tipo está 

representado na figura 4, e compreende as seguintes zonas: 

(a)  A curva de solubilidade (S) separa as zonas supersaturadas e hiposaturadas. 

Em um experimento onde as concentrações do agente de cristalização e da 

macromolécula biológica correspondem às condições da curva S, a solução 

saturada da macromolécula está em equilíbrio com a macromolécula 

cristalizada. Isto corresponde à situação ao final do processo de crescimento do 

cristal a partir de uma solução supersaturada, ou da dissolução de cristais em 

uma solução hiposaturada. 

(b)  Abaixo da curva de solubilidade (S) a solução está hiposaturada e a 

macromolécula biológica nunca irá cristalizar. 

(c)  Acima da curva de solubilidade (S), a concentração da macromolécula biológica 

é maior que a concentração no equilíbrio para uma dada concentração salina. 

Isto corresponde a uma zona de supersaturação. Dependendo da cinética para 

se atingir o equilíbrio e do nível de supersaturação, esta região pode ser 

dividida em três zonas: (i) A zona de precipitação é onde o excesso de 

macromolécula imediatamente se separa da solução em um estado amorfo.(ii) 

A zona de nucleação é onde o excesso da macromolécula biológica se separa 

sob a forma cristalina. Próxima à zona de precipitação, a cristalização pode 

ocorrer com um “chuveiro” (shower) (uma grande quantidade de cristais) que 

podem ser confundidos com precipitado amorfo, pois os cristais apresentam 

dimensões bem reduzidas assemelhando-se, muitas vezes, a um pó.(iii) Na 

zona metaestável uma solução supersaturada pode não nuclear, ou seja, pode 

não gerar cristais, por um longo período de tempo, a menos que a solução seja 
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mecanicamente pertubada ou uma semente (um pequeno cristal) seja 

introduzida, processo conhecido como semeadura (seeding). Classicamente este 

processo se divide em macrossemeadura (macroseeding), onde um cristal de 

dimensões “macroscópicas” é introduzido à uma solução na zona metaestável, 

e microssemeadura (microseeding), onde normalmente vários cristais bem 

pequenos são inseridos numa solução na zona metaestável, contudo esta 

diferenciação entre macro e micro é um tanto arbitrária, sendo que o principal é 

que se tem uma ou mais sementes inseridas numa solução com a 

macromolécula biológica na zona metaestável. Esta zona corresponde, 

idealmente, ao crescimento de cristais sem a nucleação de novos cristais. 

 Uma solução saturada contém uma quantidade de soluto tal que não pode 

haver crescimento ou dissolução se cristais são adicionados à solução, ou seja, 

qualquer ponto sobre a curva (S) no diagrama de fases esquemático mostrado na 

figura 4. Isto corresponde ao equilíbrio termodinâmico entre as duas fases (líquido 

é sólido). O potencial químico (µ) de cada espécie química, i, é a mesma em ambas 

fases (cristal e solução): 

 

µic = µis = µio + RT ln γ ci      (4) 

 

onde µio é o potencial químico padrão, γ é o coeficiente de atividade, e ci a 

concentração da espécie química i. Isto é verdadeiro para qualquer espécie química 

( macromolécula, água etc…). A supersaturação é alcançada quando o potencial 

químico do soluto em solução é maior que o do cristal. Isto pode ser atingido 

através da variação de alguns dos parâmetros que afetam a solubilidade. A 

supersaturação é a força motriz para a cristalização; e é definida como a diferença 

do potencial químico entre a solução e o cristal. Entretanto, as aproximações mais 

comuns são as relações c/cs e (c-cs)/cs onde c é a concentração da proteína e cs a 

concentração do soluto em uma solução saturada, ou seja, um ponto sobre a curva 

de solubilidade(S) da figura 4. Estas quantidades têm a vantagem de serem 
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adimensionais. Deve-se notar que o valor da supersaturação (definido como a 

relação entre a concentração de macromolécula biológica c e a solubilidade  cs ) 

realmente encontrada nos experimentos de cristalização de macromoléculas 

biológicas fica na faixa de 2 a 10. Esta faixa é bem mais alta que aquela encontrada 

para crescimento de cristais de pequenas moléculas.  

 

 

 

Figura 4. Descrição esquemática de um diagrama bidimensional da solubilidade de uma 

macromolécula biológica.   

 

7. Técnicas de cristalização de macromoléculas biológicas 
Existem muitas técnicas para a cristalização de macromoléculas biológicas, 

todas têm como objetivo trazer a solução da macromolécula biológica a um estado 

de supersaturação. As técnicas mais utilizadas são difusão de vapor e diálise. Nós 

descreveremos aqui a técnica de difusão de vapor que atualmente é a mais 

utilizada. Esta técnica foi utilizada pela primeira vez na cristalização da tRNA 

 
 



 17 

(Hampel et al., 1968). Uma gota contendo a macromolécula biológica a ser 

cristalizada em tampão com o agente de cristalização e aditivos é equilibrada 

contra um reservatório contendo a solução do agente de cristalização a uma 

concentração mais alta do que na gota. O equilíbrio prossegue por meio da difusão 

das espécies voláteis (água e solventes orgânicos) até que a pressão de vapor na 

gota se iguale àquela do reservatório. Se o equilíbrio ocorre por meio de troca da 

água (da gota para o reservatório), isto leva a uma diminuição do volume da gota, 

e conseqüentemente a um aumento na concentração de todos os constituintes da 

gota de cristalização. Para espécies químicas com pressão de vapor maior que a 

pressão de vapor da água, a troca ocorre do reservatório para a gota. Os mesmos 

princípios se aplicam para gotas suspensas (hanging drops), gotas sentadas (sitting 

drops) e gotas sanduíches (sandwich drops). 

 

Figura 5. Representação esquemática da gota suspenda ( hanging drop), gota sentada ( 

sitting drop) e gota sanduíche (sandwich drop). 

 

8. O Método da matriz esparsa ( fatorial) 
 Com o aumento do número de macromoléculas biológicas cristalizadas com 

sucesso, tornou-se óbvio que muitas das condições de cristalização se 

assemelhavam, ou seja, havia uma concentração de resultados positivos de 
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cristalização de macromoléculas biológicas 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 

biológica, geralmente por volta de poucos miligramas.  A partir da observação dos 

resultados preliminares destes 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, ou ainda, em casos 

favoráveis, obter-se cristais adequados já na primeira tentativa com as condições 

padrões. Dentro deste raciocínio a Dra. Jaru Jancarick da UC Berkeleley propôs o 

método da matriz esparsa ( Jancarick & Kim, 1991) onde diversas condições 

diferentes são tentadas para se cristalizar a macromolécula biológica.  

Visto que, o número de variáveis que afetam a cristalização, tais como, 

concentração, temperatura, pH, força iônica, aditivos específicos e precipitantes, é 

grande e combinatória, o número total de possíveis condições de cristalização a 

serem testadas é tão grande que uma procura completa com todas as condições de 

cristalização em potencial seria inviável.   

  

Tabela 1. Parâmetros da matriz de cristalização (Jancarik & Kim, 1991) 

Agentes precipitantes 
Não-Voláteis Sais Voláteis Mistura 
MPD Tartarato de Na,K 2-Propanol Sulfato de NH4 + PEG 
PEG 400 Fosfato de NH4  2-Propanol + PEG 
PEG 4000 Sulfato de NH4   
PEG 8000 Acetato de Na   
 Sulfato de Li   
 Formiato de Na   
 Fosfato de Na,K   
 Citrato de Na   
 Formiato de Mg   
    
Faixa de pH: 4,6; 5,6; 6,5; 7,5 e 8,5   
Aditivos:  Cloreto de Ca, Citrato de Na, Cloreto de Mg, Acetato de NH4, Sulfato de NH4, Acetato de 
Mg, Acetato de Zn e Acetato de Ca. 
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 No método da matriz esparsa foram escolhidas três categorias de 

parâmetros que afetam a cristalização como varáveis principais, são estes: pH e 

materiais tampões, aditivos e agentes precipitantes. Para a variável pH e tampões 

foram escolhidos cinco diferentes pH’s: 4,6; 5,6; 6.5; 7,5 e 8.5, e para cada valor de 

pH foi escolhido o tampão químico que tinha provado ser o mais adequado para a 

cristalização de proteínas no passado. A escolha de aditivos também foi baseada na 

experiência passada de muitos laboratórios. Para os agentes precipitantes foram 

escolhidos quatro tipos: 2-propanol como agente volátil, 2-metil-2,4-pentanediol 

(MPD) e polietileno glicol (PEG) como agentes não-voláteis e vários agentes de 

salting-out. Todos estão listados na tabela 1. 

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.  

 

8.1. Aplicação do método da matriz esparsa 
 Após preparar as 58 diferentes soluções, nós usamos o método de hanging 

drops, para testar as condições de cristalização. Colocamos 0,7ml de cada uma 

destas soluções em cada um dos reservatórios de uma caixa plástica Linbro (Linbro 

modelo 76-033-05). Estas caixas foram originalmente desenhadas para cultura de 

células e possuem 24 reservatórios. É necessário o uso de três caixas Linbro, sendo 

que a terceira terá só 10 reservatórios são usados, o restante dos reservatórios da 

terceira caixa podem ser usados em experimentos futuros. Teremos então 58 

reservatórios com 0,7 ml de cada uma das soluções de cristalização. O volume da 

solução do poço pode variar, ficando normalmente na faixa de 0,5 a 1,0 ml.  
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Figura 6. Seqüência de eventos para a montagem de uma gota de cristalização: a) 

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

Adiciona-se 1-2µl 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. 
 

Colocamos, em seguida, 1-2 µl da solução da macromolécula biológica em 

uma lamínula  de vidro de 22 x 22 mm que foram siliniconizadas com 1% Prosil-28 

( PCR Inc., Gainseville, Florida. U.S.A) e 1-2 µl da solução do reservatório listada 

no apêndice 1 (figura. 6). Cobrimos cada um dos reservatórios das caixas Linbro 

com as respectivas lamínulas de vidro onde temos 1-2µl de solução da 

macromolécula biológica mais 1-2µl de solução do reservatório, usando uma graxa 

de vácuo para vedar os reservatórios com as lamínulas de vidro. Este tipo de 

composição é o que convencionou chamar-se de gota (2+2). Nesta situação, 

teremos uma concentração menor de precipitante na gota, do que no reservatório.  

E a difusão de vapor d’água se procederá da gota para o reservatório. No caso em 

que as espécies químicas do reservatório possuam pressão de vapor menor que a 
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pressão de vapor d’água, isto fará com que a concentração da solução de 

macromolécula biológica bem como das outras espécies químicas presentes na gota 

aumente, o que em casos favoráveis levará a macromolécula biológica a uma 

condição de supersaturação favorável à formação dos primeiros agregados 

cristalinos (zona de nucleação). Tal composição (2µl + 2µl)  pode ser mudada, bem 

como o volume inicial da gota, contudo em um experimento de cristalização deve-

se ter em mente o uso racional da macromolécula biológica, principalmente nos 

experimentos preliminares de cristalização, de forma que, grandes volumes de 

gotas de cristalização devem ser evitados nos experimentos preliminares. 

Na proposição original do método recomenda-se que a macromolécula 

biológica a ser cristalizada seja dissolvida em água ou no seu tampão original e 

trazida a uma concentração de aproximadamente 10 mg/ml. Um parâmetro que 

pode causar problemas é a concentração inicial de 10mg/ml, pois muitas 

macromoléculas biológicas não conseguem atingir tal concentração sem precipitar, 

neste caso recomenda-se usar a mais alta concentração possível próxima a 

10mg/ml. 

  

9. O Método da matriz esparsa passo a passo 
O uso constante do método da matriz esparsa no Laboratório de 

Biocristalografia da UC Berkeley levou à confecção de um conjunto de regras 

básicas utilizadas nos experimentos de cristalização de uma nova macromolécula 

biológica. Tais regras e procedimentos foram desenvolvidos pela Dra. J. Jancarick, 

as quais descreveremos a seguir, pois podem ser de grande utilidade em qualquer 

projeto de cristalização de uma nova macromolécula biológica. 

 

9.1. Regras gerais para aplicação do método da matriz esparsa 
a)  Nunca deixe qualquer gota de cristalização “clara”, ou seja, sem precipitado 

amorfo ou cristais, após a aplicação do método da matriz esparsa, pois tal 

procedimento não lhe fornece qualquer tipo de informação. Assim, uma 
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semana após ter-se preparado o primeiro experimento de cristalização usando-

se as condições descritas anteriormente (seção 8), aumente a concentração do 

precipitante no reservatório de todas as gotas que não apresentaram cristais 

nem precipitado. Isto deve ser feito em passos de 5% a cada três dias, ou seja, 

aumenta-se a concentração do precipitante no reservatório 5% acima da 

concentração anterior a cada três dias, até que se consiga cristais ou precipitado 

amorfo. O aumento da concentração de precipitante no reservatório causa uma 

quebra do equilíbrio termodinâmico que foi provavelmente atingido após uma 

semana de feito o experimento de cristalização. Tal procedimento pode levar a 

macromolécula biológica à condição de supersaturação e nucleação. 

b)  O procedimento de “Esperar e Ver” funciona melhor que o procedimento “Use 

todo o material (macromolécula biológica) agora”, porque no primeiro 

procedimento você obtém um retorno do primeiro experimento de cristalização 

o que permite o uso de menores quantidades de material nos próximos 

experimentos. Por esta razão sempre espere uma semana antes de fazer um 

outro experimento de cristalização com a mesma macromolécula biológica. 

 

9.2. Experimento inicial de cristalização usando-se o método da 

matriz esparsa 
Passo 1) Se a macromolécula biológica tiver de ser transportada mantenha-a em 

gelo (sem congelá-la) e adicione glicerol até 50% em volume e armazene-a em -

20oC. Use o necessário para o experimento de cristalização inicial, geralmente entre 

1 e 2 mg é o suficiente, e coloque o restante de volta a -20oC. A fim de eliminar o 

glicerol da solução estoque, toma-se o volume desejado da macromolécula 

biológica em glicerol e adiciona-se um volume igual do tampão, então dialisa-se 

contra o tampão. 

Passo 2) concentre a proteína no mesmo tampão e acrescente DTT, ou EDTA se 

necessário. Se existe NaCl no tampão é melhor eliminá-lo, desde que o NaCl não 

seja necessário para a solubilidade da macromolécula biológica. 



 23 

Passo 3) Faça o fatorial à 4oC e a temperatura ambiente, se houver material 

suficiente.  

Passo 4) Examine a gotas imediatamente após montado o experimento de 

cristalização e anote:  a) o número das gotas com precipitado. 

b)  há presença de “sujeiras”. 

c)  há presença de microcristais. 

Passo 5) Confira as gotas diariamente por uma semana, fazendo as mesmas 

anotações do passo 4. E verifique também o surgimento de algum bom cristal. É 

importante verificar como a macromolécula biológica se comporta com o tempo 

em cada gota de cristalização. 

Passo 6) Supondo que pequenos cristais se formaram em uma ou mais gotas do 

experimento inicial de cristalização, deve-se concentrar esforços nos melhores 

cristais e tentar a melhoria das condições de cristalização dos mesmos. Os 

procedimentos para a melhoria das condições de cristalização serão mostrados a 

seguir. 

 

9.3. Melhoria das condições de cristalização 
 Consideremos o seguinte cenário onde temos pequenos cristais obtidos nos 

experimentos iniciais, com ou sem precipitado amorfo acompanhando-os. Para a 

melhoria dos cristais e eliminação do precipitado amorfo seguimos os seguinte 

passos: 

Passo 1) Abaixe a concentração da macromolécula e tente as mesmas condições em 

que obteve os primeiros cristais. Tente varias concentrações, por exemplo, se os 

primeiros cristais foram conseguidos com a concentração de 10mg/ml tente 9, 8, 7, 

6 e 5 mg/ml. 

Espere por uma semana e se não houver melhora nos cristais, 

Passo 2) Mantenha a concentração da macromolécula biológica constante e abaixe 

a concentração do agente precipitante. 

Espere por uma semana e se não houver melhora nos cristais, 



 24 

Passo 3) Adicione  0,2M NaCl ao reservatório. Se a gota de cristalização ficar 

completamente “clara” (sem precipitado ou cristais) após uma semana, aumente a 

concentração do precipitante em incrementos de 5% a cada 3 dias. Se a gota 

continuar sem cristais ou precipitado 0,2M de NaCl foi demasiado, tente 

novamente com 20mM NaCl o mesmo procedimento. 

 A eliminação do precipitado, se presente, é importante visto que o mesmo 

age como sítio de nucleação e complica a manipulação futura do cristal. 

 Se não houve melhoria nos cristais pode-se tentar microssemeadura 

(microseeding) caso tal tentativa não funcione pode-se tentar variar a temperatura, 

caso o experimento foi realizado a 4oC, deve-se tentar em temperatura ambiente e 

vice-versa. 

 

9.4. Protocolo para cristalização da purina nucleosídeo fosforilase 
(PNP) utilizando “hanging drop” (gota suspensa) 
 O protocolo descrito a seguir visa a cristalização da PNP humana. 
 
Equipamentos e reagentes: 
 

- Placa Linbro; 
- PNP (De Azevedo et al., 2003) a 12mg/mL em tampão fosfato de potássio a 

10 mM, pH 7,1 (solução A); 
- 40 % de sulfato de amônio em tampão citrato de sódio a 0,05 M, pH 5,3 (solução 

B); 
- Microfiltro de 0,22 µm; 
- Graxa de vácuo; 
- Lamínula. 
 

 
Método: 
 

1. Prepare a soluções estoques de 40 % de sulfato de amônio em tampão 
citrato de sódio a 0,05 M, pH 5,3 e PNP a 12mg/mL em tampão fosfato de 
potássio a 10 mM, pH 7,1. Filtre a solução com um microfiltro de 0,22 µm; 

2. Prepare uma placa Linbro; 
3. Abasteça os reservatórios da fileira A da placa Linbro com solução B 

variando de 15-40 % em passos de 5 %; 
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4. Em uma lamínula, misture 1 µL da solução A com 1 µL do reservatório. 
Rápido e em série engraxe a borda dos reservatórios e cubra com a 
lamínula; 

5. Abasteça os reservatórios da fileira B com solução B variando de 19-29 % em 
passos de 2 %; 

6. Abasteça os reservatórios da fileira C com solução B variando de 15-20 % 
em passo de 1 %; 

7. Use a fileira D para duplicar ou testar parâmetros particulares (por 
exemplo, volume da gota para observar se a influência nos efeitos cinéticos 
ou no crescimento); 

8. Mantenha os experimentos a 18 ºC; 
9. Observe os experimentos no dia seguinte; 

 
 
Resultados. 
 Os cristais da PNP humana apareceram após 24 horas e apresentam 
dimensões aproximadas de 0,5 x 0,5 x 0,6 mm. A figura 7 mostra fotomicrografia 
dos cristais na gota de cristalização. 
 
 
 

 

Figura 7. Fotomicrografia dos cristais da PNP humana. 

 
 

9.5. Protocolo para cristalização da lisozima utilizando “Hanging 
Drop” (gota suspensa) 
 

O  protocolo descrito à seguir visa a cristalização da lisozima. 
 
Equipamentos e reagentes: 
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- Placa Linbro;   
- lisozima  40mg/mL em acetato a 50 mM, pH 4,5;  
- NaCl 3 M ; 
- Microfiltro de 0,22 µm; 
- Graxa de vácuo; 
- Lamínula. 
 
 
Método: 
 

1. Prepare as soluções estoques de NaCl a 3 M e lisozima a 40 mg/mL (2,74 
mM) em acetato a 50 mM, pH 4,5. Filtre todas as soluções com um 
microfiltro de 0,22 µm; 

2. Prepare uma placa Linbro; 
3. Abasteça os reservatórios da fileira A com soluções de NaCl variando de 

0,5-1,5M em passos de 0,2 M; 
4. Em uma lamínula, misture 4 µL da solução estoque com 4 µL do 

reservatório. Rápido e em série, engraxe a borda dos reservatórios e cubra 
com a lamínula; 

5. Abasteça os reservatórios da fileira B com solução de NaCl variando de 0,8-
1,8 M em passos de 0,2 M. Repita o experimento na fileira B depois de diluir 
a solução estoque de proteína à metade para obter uma nova concentração 
de 20 mg/mL (1,37 mM); 

6. Abasteça os reservatórios da fileira C com soluções de NaCl variando de 
1,5-2,5 M em passo de 0,2 M. Repita o experimento depois de diluir a 
solução estoque de proteína pela metade; 

7. Use a fileira D para duplicar ou testar parâmetros particulares (por 
exemplo, volume da gota para observar se há influência nos efeitos cinéticos 
ou no crescimento); 

8. Mantenha os experimentos a 18 ºC; 
9. Observe os experimentos durante 2 dias; 

 
Resultados: 
 
 Os cristais de lisozima apareceram após 24 horas e apresentam dimensões 
aproximadas de 0,5x0,5x0,5mm. 
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Figura 8. Fotomicrografia dos cristais da lisozima. 
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