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RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE CORTES SERIADOS 

Márcia Attias e Kildare Miranda 

Introdução 

O microscópio eletrônico de transmissão era, até pouco tempo, o único 

instrumento capaz de atingir o nível de resolução necessário à visualização detalhada 

da estrutura celular. Neste, a menos que seja dotado de características específicas, a 

observação é limitada pela área e espessura das seções ultrafinas (60-100nm). Ficam 

assim reduzidas a imagens bidimensionais estruturas tridimensionais que podem se 

estender por vários micrômetros em todas as direções. Isto pode facilmente levar o 

pesquisador a conclusões enganosas acerca da real natureza do espécime em questão 

(Figura 1).   

 

 

Figura 1: Cortes aleatórios de 

um mesmo objeto tridimensional 

produzem  imagens 

bidimensionais completamente 

distintas e sempre incompletas 

do mesmo, podendo levar a 

conclusões incorretas.  
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Os recursos para contornar esta limitação estão disponíveis na forma de novos 

equipamentos, como os microscópios de média voltagem, nos quais podem ser 

observados cortes mais espessos e, a partir desses, gerados tomogramas e a 

obtenção de imagens seriadas no microscópio de varredura de duplo feixe (FIB-Dual 

Beam). Entretanto, na maioria dos laboratórios e centros estes equipamentos ainda 

não são rotineiros e a obtenção e observação de cortes seriados para montagem de 

um modelo tridimensional das estruturas de interesse está ao alcance de todos e pode 

resultar em informações valiosas.  

Iniciamos este capítulo, abordando os princípios da técnica de reconstrução 

tridimensional por cortes seriados e a seguir por eletron-tomografia. As aplicações do 

microscópio de varredura de duplo feixe serão descritas no capítulo XYZ.  A segunda é 

a eletrontomografia e esta requer o uso de microscópios eletrônicos de voltagens mais 

altas (300-400 KV) para observação de cortes mais espessos (0,5 a 1 m) em 

inclinações progressivas de –70
o
 a +70

o
 e extração computadorizada de um volume 

que pode ser digitalmente explorado em sua profundidade. Iniciamos abordando a 

reconstrução a partir de cortes seriados, acessível a qualquer um que disponha de um 

modelo básico de microscópio eletrônico de transmissão e a seguir a eletrontomografia, 

cada dia mais presente e necessária para responder questões. 

Reconstrução a partir de cortes seriados 

 A simples observação cuidadosa das micrografias de uma série pode, em 

vários casos, levar à compreensão da disposição tridimensional de estruturas. 

Entretanto, quando se trata de séries longas, compreendendo estruturas complexas, 
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não é fácil fazer a reconstrução mental pela simples observação das micrografias. 

Assim, torna-se necessária a geração de um modelo tridimensional. 

 Antigamente, as estruturas observadas em cada micrografia da série eram 

modeladas em placas de argila, isopor, balsa ou algum material transparente como o 

acrílico (Fisher et al, 1979, Gaunt and Gaunt, 1978, Kinnamon and Westfall, 1981, 

Stephens, 1979), resultando num modelo tridimensional. Embora simples em sua 

concepção, a execução destes métodos é extremamente trabalhosa e seus resultados 

limitados. 

 Mesmo assim, informações importantes foram obtidas com esta metodologia, 

dentre elas o conceito de mitocôndria única (Paulin, 1977), dos cloroplastos e 

mitocôndrias de Euglenas (Pellegrini, 1980) e do aparelho mitótico dos 

tripanosomatídeos (Solari, 1983). A partir da década de 1980, uma série de programas 

foi desenvolvida em diferentes centros de pesquisa para a geração de modelos 

tridimensionais a partir de cortes seriados. Os primeiros requeriam plataformas gráficas 

de alta definição e mesas digitalizadoras através das quais os perfis registrados em 

fotografias eram transferidos para os computadores. Hoje em dia, uma gama de 

programas, vários deles de acesso gratuito, pode ser instalada em computadores sem 

necessidade de configurações muito particulares. Mais adiante nesse capítulo, 

fornecemos ao leitor uma relação comentada desses programas que podem ser 

acessados sem custo a partir da Internet.  

 A utilização destes programas não dispensa a obtenção e observação de 

cortes seriados, o primeiro e talvez mais crítico passo da reconstrução tridimensional. 

Vários aspectos devem ser levados em conta e apenas a experiência pessoal em cada 
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modelo poderá dizer quais as condições ideais para a obtenção de resultados. São 

eles: 

 

1. Fixação e inclusão 

 Ninguém melhor que o próprio pesquisador para avaliar a qualidade da amostra 

(bloco) selecionada para reconstrução. Esta deve ser a melhor possível. Por ser um 

processo intrinsecamente trabalhoso, a fixação deve ser excelente e fiel às 

características da célula ou tecido vivo  quanto à preservação das estruturas finas, 

volume das células e das organelas e contraste, permitindo que as estruturas de 

interesse sejam fácil e indubitavelmente  identificadas. A inclusão também deve ser 

perfeita. Não se admitem resinas imperfeitamente polimerizadas, bolhas de ar ou 

outros artefatos de inclusão. Quando aplicável e possível, a fixação por perfusão ou a 

crio-fixação seguida de crio-substitutição devem ser utilizadas. A inclusão orientada de 

monocamadas (vide capítulo III) também pode ser interessante. 

 

2. Trimagem  da face do bloco 

 A pirâmide truncada (Figura 2a), utilizada na microtomia de rotina, não é a ideal 

para cortes seriados, pois à medida em que se aprofunda no bloco, a área da seção 

aumenta rapidamente. Além disso o número de grades necessário para comportar um 

dado número de cortes será muito maior. A sugestão feita por Fahrenbach (1984) e 

mostrada na figura 2b de esculpir uma face mais larga e mais baixa que a usual, com 

as faces laterais e a basal a ângulos menores que 60
o
 (40 a 50

o
), mantendo-se apenas 

o ângulo de 60
o
 na face superior do bloco permite que um grande número de cortes 

seja colocado em uma só grade e que a área do mesmo sofra menor aumento com a 
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progressão da microtomia. Elliot (2007) sugere um método bastante interessante para  

obtenção de uma face estreita o suficiente para que até 100 cortes posssam ser 

colhidos numa fenda de 2mm de comprimento, usando um ultramicrótomo e navalhas 

de vidro,.  

 

 

 

 

                                                 2 mm 

Figura 2: Para a produção de séries, quanto menor a face de corte, maior número de 

cortes será possível coletar em uma mesma grade. 

3. Seleção e revestimento da grade 

 Os cortes seriados devem ser recolhidos sobre grades dotadas de fenda central. 

Em geral são utilizadas fendas de 1x2mm (Figura 3). As grades devem estar limpas e 

livres de poeira e óxidos. A limpeza pode ser feita num sonicador por 10 segundos em 

acetona seguidos de 10 segundos em álcool. Colocar as grades sobre um papel de 

filtro para secar. Para melhorar a aderência do formvar pode ser usada uma coating 

pen (disponível através dos vários fornecedores de insumos de microscopia).  

 

 

Figura 3: Para recolher as séries é recomendável utilizar grades 

com uma fenda para que as malhas das grades tradicionais não 

interrompam as séries. 

Extensão que pode ser observada 

a 

b 
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 As grades precisam ser revestidas com um filme de formvar (0,5% a 1% p/v  

em clorofórmio) para que os cortes não se rompam ou caiam através da fenda.  

 A técnica tradicional propõe que os cortes sejam recolhidos com uma alça e 

transferidos para grades pré-revestidas (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Alça com diâmetro calibrado para coleta de séries de cortes. 

 Entretanto, temos obtido bons resultados com a metodologia proposta por Raul 

D. Machado para observação de grandes áreas. Nesta, as séries são coletadas na 

grade nua e esta é delicadamente pousada sobre o filme de formvar. Ambos 

procedimentos visam evitar o enrugamento do formvar pela proximidade com a água da 

banheira da navalha de diamante. 

 A confecção de filmes de formvar e o revestimento de grades (no caso do uso 

de grades pré-revestidas), necessários também para a técnica de contrastação 

negativa, requerem habilidade manual e o conhecimento prévio de algumas 

características dos filmes e das ferramentas utilizadas durante o processo de obtenção 

de grades cobertas. A primeira delas é a necessidade de utilização de lâminas novas, 

sem riscos e que possuam superfície levemente hidrofóbica para a formação do filme. 

Isso é importante, pois, após mergulhar a lâmina na solução contendo formvar (o que 

provocará a formação do filme na superfície da lâmina), o filme de formvar será retirado 

por meio de imersão desta lâmina sob angulação em um recipiente contendo água (ver 

detalhes abaixo, no Box). A água então irá se interpor entre o filme de formvar e a 

superfície da lâmina que, justamente por apresentar esta característica hidrofóbica, irá 
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repelir a água, ajudando a soltar o filme. Dessa forma, recomenda-se que a lâmina seja 

limpa apenas com pedaço de tecido absorvente (sem deixar fibras), evitando o uso de 

solventes orgânicos como etanol e acetona, ou detergentes, que removeriam 

componentes hidrofóbicos (gorduras) eventualmente presentes na lâmina. Outro 

aspecto importante refere-se à utilização do recipiente com torneira para escoar a 

solução de formvar. Este apresenta algumas vantagens em relação ao frasco de borel 

sob dois aspectos. O primeiro é que ao mergulhar e retirar manualmente a lâmina, a 

instabilidade natural do movimento do nosso braço pode levar a uma maior deposição 

de formvar em regiões distintas da lâmina, o que provoca a formação de um filme com 

espessura não homogênea. No recipiente com torneira o liquido é escoado (após a sua 

abertura) a uma velocidade constante,  resultando em filmes mais homogêneos. Um 

outro aspecto é a possibilidade de controlar a velocidade de esvaziamento do 

recipiente contendo a solução de formvar, o que influenciará na espessura do filme. 

Quanto mais lento for o escoamento da solução, mais fino será o filme. Dessa forma, 

se o pesquisador notar que o filme obtido não possui espessura adequada, pode 

ajustar a velocidade de escoamento para obter filmes mais finos (mais lenta) ou mais 

grossos (mais rápida). As principais etapas da obtenção de filmes estão 

detalhadamente descritas no box e ilustradas nas Figuras 5, 6 e 7. É importante 

ressaltar que, no caso do revestimento de grades antes da coleta dos cortes (figura 7), 

estas devem ser dispostas com o lado fosco (menos polido) das grades no filme de 

formvar, de modo a aumentar a adesão destas com o filme. Alternativamente, os filmes 

podem também ser estendidos sobre suportes metálicos, acrílicos (figura 9 C e D), 

plásticos ou anéis plásticos (a borda de um tubo de micro-centrífuga de 1,5ml funciona 
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muito bem) e reservados para uso posterior. Em geral, não é necessário evaporar 

carbono sobre os filmes. 



9 

 

 

 

 

 

 

Protocolo para obtenção de filmes de Formvar 

 

1. Dissolver o Formvar pó em clorofórmio (0,5g/100ml) em um vidro limpo e 
seco com tampa esmerilhada. Só usar no dia seguinte. 

2. Usar lâminas de vidro novas e limpas com papel absorvente. Eventuais 
fiapos podem ser removidos com ar comprimido. As lâminas devem ser 
guardadas sobre papel de filtro e recobertas por um becher ou tampa de 
placa de Petri (Figura 5).  

3. Mergulhe a lâmina num frasco de borel ou em um frasco que contenha uma 
torneira (similar a uma bureta sem marcação de volume) contendo a solução 
de formvar de modo a cobrir cerca de 2/3 da área (passo A da Figura 6). 
Retire e escorra o excesso de fluido num papel de filtro. No caso do frasco 
contendo torneira, abri-la de modo a deixar o líquido escoar lentamente, 
como mostra a Figura 6B.   

4. Deixe secar na vertical em local livre de poeira por cerca de 5 minutos 
(Figura 6D). 

5. Raspe as arestas da lâmina de vidro com uma gillette ou bisturi 
desengordurados (Figura 6E). Bafeje sobre a lâmina revestida e lentamente 
mergulhe-a num recipiente (becher) com água deionizada. A imersão deve 
ser num ângulo de -15

o
 (Figura 7 A e B) de modo a que a película de 

formvar flutue sobre o espelho d’água.  

6. Avalie a espessura do filme pela cor de interferência quando inclinado sob 
luz branca. Esta cor deve ser cinza ou prateada. Filmes amarelados ou 
furta-cor são espessos demais. 

7.  Recolha o filme formado com o suporte adequado. Deixe secar ao ar ao 
abrigo da poeira (Figura 7 C e D). 

Vídeos na Internet mostram o processo com pequenas variações 
http://www.youtube.com/watch?v=u2auPtTtroM  
 

 
 
Figura 5: (A) As lâminas devem ser novas e limpas com lenço de papel que não 
deixe fibras. (B) Lâmina de vidro e lâmina de corte (gillette). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=u2auPtTtroM
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Figura 6: Sequência do processo de revestimento da lâmina. (A) Encher o recipiente 
com a solução de Formvar e mergulhar nele a lâmina de vidro. (B) (C) Deixar a solução 
de formvar escorrer lentamente. (D) retirar a lâmina e deixar secar ao ar sem encostar 
em nenhuma superfície. (E) Recortar com a lâmina de aço os limites do filme formado 
sobre a lâmina de vidro.  
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Figura 7: (A) inclinar a lâmina com o filme sobre uma cuba com água limpa. (B) A seta 
aponta para o filme flutuando sobre a  superfície da água. (C) (D) Colocar sobre o filme 
as grades previamente limpas.  
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Figura 8: (A) Recortar um pedaço de parafilm um pouco maior que o filme  e pousá-lo 
sobre o filme com as grades aderidas. Rapidamente, girar o filme de modo a colher o 
conjunto. Deixar secar e armazenar ao abrigo da umidade e da poeira. 
 
AQUI TERMINA O BOX!
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4. Ultramicrotomia 

 A coesão entre os cortes da fita é crucial para o sucesso da técnica. Para este 

fim pode ser usada uma cera específica (Tackiwax, Pelco) ou, na falta desta, uma 

solução de goma arábica em clorofórmio pincelada sobre a face basal do bloco. A 

solução é preparada colocando-se um fragmento de 1 a 2 cm de fita adesiva (“durex”) 

em 2 a 3 ml de clorofórmio e aplicada com auxílio de um palito. Deve-se ter cuidado 

nesta etapa pois, aplicada em excesso, esta “cola” pode grudar no gume da navalha 

danificando-o. Tocar repetidas vezes com a face gomada da fita na face inferior do 

bloco também funciona bem. 

 A espessura dos cortes deve ser previamente determinada: estruturas 

delgadas como retículo endoplasmático e complexo de Golgi requerem seções mais 

finas, na faixa do cinza ou cinza prateado. Estruturas maiores como mitocôndria ou 

vacúolos admitem seções prateadas ou até douradas.  Quanto mais finos os cortes, 

maior será o número de seções necessário para incluir a estrutura inteira. 

 A etapa de coleta das seções também requer bastante cuidado, especialmente 

se a série for distribuída por várias grades. Além de equipamento (ultramicrótomo e 

navalha) em ótimas condições e um ambiente favorável (livre de vibrações e correntes 

de ar), uma boa dose de persistência e prática são necessárias para se obter séries 

longas, de espessura uniforme sem que cortes intermediários sejam perdidos. Podem 

ser obtidas séries de cerca de uma centena de cortes distribuídos (Elliot, 2007). 

Consideramos uma boa média a colocação de 20-30 cortes em uma grade 
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 O último corte da série é cuidadosamente afastado do gume da navalha com a 

ajuda de um cílio colado a um palito. Em seguida aproxima-se a grade segura com a 

pinça, da banheira alinhando a fita de cortes com a fenda da mesma. A fita ficará presa 

por uma gota d’água no meio da grade que é então delicadamente colocada sobre um 

dos filmes de formvar anteriormente preparados (Figura 9). Deixa-se secar ao ar 

evitando-se a poeira e as correntes de ar, assim a fita e a grade aderirão naturalmente 

ao filme. A figura 9 resume as principais etapas do processo. 
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Figura 9: Principais etapas do processo de obtenção de cortes seriados. (a) Obtenção 

da série. (b) Coleta da série. (c) Colocação da grade sobre o filme de formvar. (d) 

grades contendo séries já sobre o suporte de formvar. 

5. Contrastação 

 A contrastação  deve ser feita sem destacar a grade do suporte o que, além de 

facilitar a identificação do lado do filme que contém os cortes, confere maior segurança 

e resistência ao processo.  Outras metodologias são descritas por Fahrenbach (1981) e 

por Bozzolla e Russel (1991), cabendo ao pesquisador optar por aquela que lhe pareça 

mais confortável, modificando-a de acordo com suas necessidades e possibilidades. 

6. Observação ao MET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Depois de seca, e imediatamente antes de ser observada ao MET, a grade 

contendo a série deve ser cuidadosamente destacada do suporte seja com um objeto 

rombudo, ou com a ponta de uma agulha ou alfinete, e colocada no porta-espécime. 

 A observação deve ser precedida por uma fase na qual é feito aquecimento 

gradual do filme de formvar (e dos cortes) com o feixe de elétrons com intensidade e 

magnificação mínimas. Este cuidado impede que o aquecimento desigual do filme de 

formvar provoque o seu rompimento, tornando o conjunto mais resistente e reduzindo a 

inserção de artefatos pela dilatação desigual das seções da série. 

 Deve-se conferir que a célula ou área selecionada para reconstrução está 

presente e bem preservada, sem pregas, furos ou cristais de contaminação, em todas 

as seções da série. É aconselhável iniciar a seleção pelo corte central prosseguindo-se 

nas duas direções antes de iniciar o registro fotográfico ou digital da mesma. No caso 

da série se estender por várias grades, deve-se iniciar com a grade do meio da série. 

Procure estabelecer parâmetros para facilitar a localização da célula nos diferentes 
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cortes da série (células vizinhas, bordas ou até mesmo marcas de dentes da navalha 

podem ajudar). 

 Procure registrar os planos com a maior ampliação que permita conter a 

estrutura ou célula de seu interesse. Na aquisição digital, a facilidade de montar as 

imagens estimula a aquisição em aumentos maiores, com melhor resolução de 

detalhes ultraestruturais. 

 A partir do ponto em que o pesquisador já possui sua série de imagens, o 

procedimento varia um pouco, dependendo do tipo de processamento que vai ser 

utilizado. Qualquer que seja o sistema escolhido as seguintes etapas serão cumpridas: 

 digitalização das imagens (no caso de aquisição em chapas fotográficas), 

 alinhamento dos planos,  

 traçado dos contornos de interesse,  

 geração e visualização de modelos tridimensionais. 

7. Digitalização 

 Caso o registro tenha sido feito em negativos, cujos dias parecem estar 

contados, os cortes seriados precisam, em algum momento, ser convertidos em 

imagens digitais. Nos microscópios dotados de câmara para aquisição de imagens isso 

já é feito durante a observação, entretanto, em alguns laboratórios as imagens ainda 

são registradas em negativos fotográficos. Em um ou outro caso, é necessário que o 

pesquisador identifique em cada plano da série quais as estruturas de interesse a 

serem traçadas para o modelo tridimensional. 

8. Alinhamento 

É feito a partir das imagens já digitalizadas. Vários programas de domínio livre 

podem ser utilizados aceitando os formatos mais utilizados como .tif ou .jpg. Cada 
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plano da célula é sequencialmente alinhado por transparência com o plano 

subseqüente sendo estabelecidos um mínimo de 3 “pontos fiduciais” ou guias de 

alinhamento (Figura 10).  

O alinhamento pode ser feito por transparencia de cortes sobrepostos ou por 

sobreposição de pontos fiduciais, alguns programas realizam um pré alinhamento 

automático e permitem que o pesquisador confira e intervenha quando necessário. 
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Figura 10: Em cada uma das seções (A e B) são marcados pontos fiduciais (1x, 2x, 3x). 

Os planos são alinhados por transparência de modo qua a superposição entre os 

planos e os pontos fiduciais seja a melhor possível. (C) Planos desalinhados. (D) 

Planos alinhados.  

9. Contornos 
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  No processo de digitalização dos contornos chamamos cada corte da série de 

plano. Em cada plano traça-se os contornos de interesse (Figura 11). Cada tipo de 

contorno (membrana plasmática, envoltório nuclear, etc) é digitalizado como um tipo. O 

arquivo gerado é alinhado segundo os pontos fiduciais anteriormente estabelecidos. 

 

 

Figura 11: (A) Em cada plano são contornados os objetos de interesse para 

reconstrução. (B) Os planos digitalizados são superpostos para composição do modelo 

3D. 

10. Geração de modelos tridimensionais 

 A partir do arquivo gerado na etapa anterior são geradas imagens 3-D das 

células e estruturas de interesse. Esta última etapa consiste em vestir os contornos de 

cada plano com uma pele que integre os planos, montando um volume tridimensional 

dotado de sombreamento, cor e transparência. A Figura 12 ilustra este resultado. 
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Figura 12. Dois aspectos da reconstrução  de um protozoário, Toxoplasma gondii, no 

interior de um linfócito. O programa utilizado para renderização do modelo 3D foi o 

IMOD, desenvolvido por Mastronarde et al (http://bio3d.colorado.edu/imod/).   O 

Toxoplasma (T) aparece em verde e a membrana da célula hospedeira em cinza. O 

Núcleo do linfócito em azul, foi omitido em B. Estão representados também o núcleo do 

Toxoplasma (Nt- amarelo), a mitocôndria (m-vermelho) e o apicoplasto (azul). 

 

Programas de reconstrução disponíveis 

 
 A partir da década de 80, a reconstrução tridimensional a partir de cortes 

seriados passou a contar com vários programas específicos, desenvolvidos em 

diversos centros de Pesquisa, gerando ao invés de pesados modelos sólidos, modelos 

virtuais que podem ser girados em todas as direções, observados com a omissão ou 

inclusão de diferentes estruturas celulares e “transportados” para análise. 

 Dentre esses grupos destacaram-se os pacotes desenvolvidos no  NCMIR 

(National Center for Microscopy and Image Research), na Universidade da Califórnia, 

http://bio3d.colorado.edu/imod/
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em San Diego ( http://ncmir.ucsd.edu/ ) e o IMOD, desenvolvido no Boulder Laboratory 

for 3-D Reconstruction da Universidade do Colorado ( http://bio3d.colorado.edu/imod/ ). 

Existem disponíveis uma  diversidade de softwares, pagos ou gratuitos, que 

fornecem bons resultados para o processamento das imagens seriadas. Cabe aqui 

uma breve lista dos programas: 

 Reconstruct (http://synapses.clm.utexas.edu/tools/index.stm) é gratuito , é 

capaz de fazer o alinhamento, a segmentação e renderização; 

 Amira é pago e engloba todas as etapas do processamento; 

 IMOD (http://bio3d.colorado.edu/imod/) é gratuito e executa todo o processo. 

 

 

 A partir desses endereços, o leitor não terá dificuldade em tomar conhecimento 

das mais recentes ferramentas para reconstrução 3-D. 

Agradecimento: A Tatiana Christina Paredes Santos pela cessão das imagens das 

Figuras 11 e 12. 

http://ncmir.ucsd.edu/
http://bio3d.colorado.edu/imod/
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