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CAPI 
Centro de Aquisição e 

Processamento de Imagens 

ICB-UFMG - Bloco O2, sala 299 

31270-901, Belo Horizonte, MG 

 

Coordenação da área: 

Dawidson Assis Gomes (31) 3409-2647 

Gregory Thomas Kitten (31)3409-2806 

 

capi@icb.ufmg.br 

http://www.icb.ufmg.br/capi 

(031) 3409-2536 

 

O pesquisador interessado em utilizar o Centro deverá ter seu projeto aprovado pelos Coordenadores e 
assumir o compromisso de pagar pelos custos para a execução do projeto conforme valores estipulados 

(veja http://www.icb.ufmg.br/capi – Serviços – Custos – ***Tabela de custos de equipamentos 

e serviços***). Se for tecnicamente capacitado a utilizar os equipamentos e instalações do Centro 

poderá fazê-lo de forma independe, mediante reserva de horário. O prazo de realização das análises 
estará vinculado ao funcionamento dos equipamentos. Este formulário. Só após a aprovação dos 
coordenadores que o projeto poderá ser executado no Centro. 

 
 “O nome do CAPI deverá constar em todas as publicações originadas de trabalhos nele realizado” 

 
 
1) Considerações Iniciais 

 
a) Verificar se os No Breaks estão ligados. 
b) Não trocar de objetivas manualmente!!!! 
 
2) Microscópio: 

 
 

a) Verificar se o No Break dos componentes do microscópio esta ligado (Este No Break deve 

ficar sempre ligado). 
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http://www.icb.ufmg.br/capi/wp-content/uploads/2015/06/CAPI-Taxas-de-uso-junho-2015-2.pdf
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b) Ligar o filtro de linha acoplado ao No Break (Este filtro de linha fornece energia para todos 

os componentes do microscópio). 

 
 

c) Ligar controladores (caixa superior está relacionada com a luz transmitida e a caixa inferior 

liga a platina motorizada também conhecida como “stage”). 

 
 

d) Conferir se os controladores do microscópio e do Stage estão ligados (foto acima). 

e) Ligar o Shutter DG-4, clicando inicialmente no comando “MAIN” e depois no comando 

“LAMP”. 

 
 

3) Computador: 
 

a) Verificar se o No Break do PC está ligado (Este No Break também deve sempre ficar ligado). 
 

 



3 

Versão 16/09/2015 

 
b) Ligar a CPU do computador. 
c) Lembrar de levar CD/DVD para gravar as imagens. 

 
4) Para Iniciar a Operação: 

 
a) Na tela do computador, clicar no ícone do software do programa NIS. 
b) Clicar em OK. 

 

 
 

Nosepiece 

 Verificar objetiva. 
 

 
 

 Seta sobre os ícones fornecem informações específicas para cada objetiva (filtro 
correto para capturar o DIC, meio de imersão, abertura numérica, etc). 
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 Escolher a objetiva apropriada para o seu experimento (não tentar trocar 
manualmente). 

Lightpath 

 

 Seleciona a porta de saída da luz. 
 
E 100 (Eye, do Inglês Olho)    Visualização da imagem ao microscópio. 
 

 
 
R 100 (Right, do Inglês direta)   Visualização da imagem pelo software. 
 

ZDrive 

 

 Define a posição do revolver, ajuste no eixo Z.  
 Ajuste do foco. 

Lamps 

 

 Liga e desliga lâmpada para observação de imagens de campo claro (DIC). 
 Ajusta intensidade da luz. 
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 Para ver fluorescência, essa luz de halogênio deve estar apagada (bolinha amarela 
“apagada”). 
 

 

Filters 

 

 

 Seleciona filtro de análise. 
 Ícone IN/OUT Analyzer habilita alternância rápida entre último filtro selecionado e luz 

branca. 
 Botões FL BLOCK na lateral direita do microscópio habilitam alternância rápida entre 

todos os filtros. 
 Para ver em luz branca: filtro analyzer. 

 

Condenser 

 Conferir filtro no condensador conforme indicado nas especificações da objetiva  

 



6 

Versão 16/09/2015 

 

Filters and shutters 

 Ícone DG-4 liga e desliga luz de excitação. 
 

 
 

 Turret1 indica o filtro selecionado (Seta sobre o ícone indica o filtro). 
 Filter indica a posição selecionada. 

 

 

OC Panel 

 

 
 

5) Capturando uma imagem 
 
a) Na tela principal, na barra de ferramentas da parte superior da tela, escolher a objetiva 

e o DIC com os quais se quer trabalhar. 
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b) Caso opte-se por trabalhar com uma objetiva que exija o uso de óleo de imersão, 

adicionar uma pequena gota de óleo nas laterais da lente e colocar a lâmina contendo 
a amostra com a lamínula virada para baixo. 
 

 
 

 
 

 
 

c) Utilizando os comandos do joystick ou os comandos localizados na lateral do 
microscópio, aproximar a objetiva da amostra (de acordo com a distância determinada 

pelos dados da própria lente. Ex.: 200 m para a objetiva de 100). 
 



8 

Versão 16/09/2015 

    
 
d) Na barra de ferramentas à esquerda, no ícone Ligthpath, escolher o caminho que a luz irá 

fazer, direcionando as imagens para o campo visual (E100) ou para a câmera (R100). 
e) Ainda na barra de ferramentas à esquerda, no ícone Lamps, optar pela lâmpada de 

halogênio, clicando no sinal verde associado ao ícone e modificando sua intensidade na 
escala à direita caso opte pela visualização em campo claro. 

f) No ícone Filters, clicar nos cubos coloridos de acordo com o fluorocromo que se deseja 
observar caso opte pela lâmpada fluorescente. 

g) Selecionar E100. 
h) Percorrer lâmina e selecionar campo. 
i) Para visualizar a imagem na tela, clicar em R100 e, posteriormente em AUTO EXPOSURE, 

na barra de ferramentas localizada à direita da tela e determinar a transmitância da 
imagem, observando no gráfico seu posicionamento. 

 
 

 Se necessário, ajustar tempo de exposição manualmente. 
 Se necessário, utilizar ferramenta Saturation. 
 Verificar no histograma o perfil ideal para cada imagem. 
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j) Opções de imagens: DAPI, FITC, TRITC, CY5 (maiores informações dos cubos de 
fluorescência ao se clicar em cada cubo ou ao passar o mouse sobre os ícones). 

k) Para capturar as imagens, clicar no ícone CAPTURE, localizado na parte superior esquerda 
do monitor. 

l) Para salvar as imagens, clicar no ícone FILE, localizado na parte superior esquerda da tela. 
Clicar no ícone SAVE, escolher a pasta final de destino e clicar nesta, optando pelo formato 
TIF para armazenamento da imagem. (A pasta do usuário deverá ser criada dentro da 
pasta “Salve suas imagens nesta pasta” localizada na área de trabalho). 

 
6) Capturando uma imagem com mais de um filtro 

 
 
a) Deve-se configurar um filtro de cada vez que se deseja utilizar. Exemplo: deve-se 

selecionar o FITC e clicar em AUTO EXPOSURE. Posteriormente deve-se clicar com o 
botão direito do mouse sobre o FITC e EDITAR. Selecionar o ícone abaixo indicado: 
 

 
 

b) Fazer isso para todos os filtros que serão utilizados. Dessa forma, o tempo de 
exposição para cada filtro será respeitado individualmente. 

c) Em CAPTURE MULTICHANNEL selecionar os filtros que serão utilizados, definir o nome 
do arquivo e local onde ele deverá ser salvo. 

d) Clicar em RUN NOW para capturar. 
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7) Gravar imagens no CD: 
a) Utilizar o programa abaixo: 

 
 

b) Clicar em Data Disc 
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c) Você poderá selecionar seus arquivos ou pastas e, posteriormente, clicar na “bola 
laranjada” para iniciar a gravação. 

 
 

8) Para Finalizar a Operação: 
 

a) Desligar lâmpada do shutter (LAMP). (6) 

 Aguardar 10 minutos (esperar esfriar). 

b) Desligar Software e o computador (5). 
c) Desligar shutter (MAIN). (4) 

d) Desligar controladores (3 e 2) 

e) Desligar filtro de linha do shutter. (1) 

f) Não desligar o no break do shutter DG-4. 

g) Não desligar o no break do computador. 

h) Limpar objetivas do microscópio no caso da utilização de óleo. 

 


