
1 

 

c 

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 

 

POP para Microscópio Confocal 5 Live- Zeiss 
 

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” 

 
Considerações Iniciais 

Retirar todas as capas e plásticos que estão protegendo o equipamento. 

 

1) Ligando o Microscópio: 

a. Girar a chave principal (1) para ON. 

b. Ligar as duas chaves debaixo da chave principal: System/PC ON 
(2) e Components ON (3). 

c. A chave do laser fica sempre ligada (ON). 

d. Na caixinha em cima da caixa da fluorescência, ligar as duas 

chaves System/PC ON (4) e Componentes ON (5). 

e. Se for utilizar fluorescência, ligar a caixa branca “HBO 100” (6).  

f. Iniciar o computador (7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:capi@icb.ufmg.br
http://www.icb.ufmg.br/
http://www.icb.ufmg.br/capi/wp-content/uploads/2015/06/CAPI-Taxas-de-uso-junho-2015-2.pdf
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g. A caixa branca “Power Supply” e o microscópio 
devem ficar sempre ligados. 

 

 

 

2) Ligando o programa Zen: 

a. Na tela do computador, clicar no ícone do 
software do programa ZEN. 

b. Sobre a tela principal aparecerá uma pequena 
janela, na qual se deve escolher a opção START 
SYSTEM para captura de nova imagem. 

c. Para visualizar e editar imagens antigas, clicar em Image processing 

d. Ao abrir o software, clicar na aba Ocular para definir os controles do microscópio.  

e. Para visualizar no microscópio, selecionar ONLINE. 

f. Para luz de campo claro, ligar luz (ON) e ajustar intensidade.  

g. Para luz de fluorescência, abrir o shutter e escolher o filtro (gráficos no anexo 1) 

 FSet10 (FITC)- excitação: BP 450-490; emissão: BP 515-565. 

 FSet20 (Rodamina)- excitação: BP 546/12; emissão: BP 575-640. 

 FSet49 (DAPI)-  excitação: G 365; emissão: BP 445/50. 

 
 
 

Luz de campo claro     Luz de fluorescência  
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3) Manuseio do microscópio e touchscreen: 

a) Observar se o adaptador da platina está bem 

encaixado. É importante para conseguir focalizar nas 

objetivas de maior aumento.  

b) O condensador para a realização de imagens de campo 

claro (DIC) neste microscópio deve ser trocado 

manualmente de acordo com a especificação de cada 

objetiva. Está descrito junto com a objetiva no 

programa Zen e no canto inferior do touchscreen. 

c) Caso opte-se por trabalhar com uma objetiva que exija 

o uso de óleo de imersão (40X oil, 63X oil e 100X oil), 

adicionar uma pequena gota de óleo nas laterais da 

lente e colocar a lâmina contendo a amostra com a 

lamínula virada para baixo. 

d) Para posicionar lâmina e aplicar óleo, empurrar para 

trás o condensador com cuidado, apoiando as mãos no 

local indicado (estrela). 

 

e) Ajustes pelo touchscreen: 

 TL Ilumination: ligar luz branca (ON). 

 RL Ilumination: ligar a fluorescência (ON). 

 Make it visible: imagem visível no microscópio. 

 Microscope: escolher a objetiva “OBJETIVES” e o 
refletor “FILTERS” (488, DAPI, Rhodamine ou 
nenhum). 

 
 
 

4) Adquirindo a imagem confocal: 

a) Abrir a aba Acquisition (ajustes para a aquisição de imagens). 

b) Especificações do software: 

o Z-Stack: para realizar reconstruções em 3D 

o Time series: para montar vídeos. 

o Regions: escolher regiões específicas para 
captura. 

o Bleaching: para experimentos de fotoativação, 
FRAP, etc. 

c) No Setup Manager, ligar todos os lasers (ON) que 
serão utilizados.   
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d) Na aba Light path, escolher o “caminho” que a luz deve fazer: 

 

I- Campo claro (DIC):  

 Desmarcar todos os lasers, colocar espelho e 
selecionar o detector ChL2, sem cor.  

 Clicar Continuous, acender a lâmpada e ajustar a 
intensidade da luz.  

 Para ajustar contraste da imagem, mexer em 
pinhole e no ganho (gain). Quanto menos ganho, 
menos ruído.  

 Para analisar outro canal com laser, adicionar mais 
um TRACK (clicar em +). 

 

 

 

 

 

 

II- Para DAPI:  

 No light path, selecionar o laser 405. Iniciar com 
intensidade do laser de 10%.  

 Escolher o detector de acordo com o filtro de 
emissão de interesse. Ex. selecionar mirror, filtro de 
emissão BP415-480 e ChL2.  

 Ajustar o pinhole, ganho e intensidade do laser para 
melhorar imagem. 

 

III- Para olhar mais de um canal (track):  

 Começar com o fluorocromo de maior 
comprimento de onda e ir fazendo em ordem 
decrescente cada track (do vermelho, pro amarelo, 
pro verde, pro azul). 

 Ajustar intensidade do laser, pinhole e ganho em 
cada track. Se o experimento for quantitativo ou de 
co-localização, o pinhole deve ser ajustado para 
1AU em todas as amostras. 
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IV- Para detectar dois fluorocromos em um mesmo track: 

 Selecionar os lasers de interesse, separar a luz emitida com mirror NFT, selecionar os dois 
detectores (ChL1 e ChL2), e selecionar o filtro de emissão específico para cada detector. Se houver 
contaminação de um fluoróforo por outro, é sugerido fazer tracks separados para cada laser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Para ver a imagem na tela do computador, clicar 

Continuous.  

f) Para ajustar saturação e o background da 

imagem: 

 Na aba Dimensions abaixo da imagem, 

selecionar cor range indicator. Áreas 

vermelhas indicam saturação da imagem. 

 Na aba Display, mudar brilho até background ficar azul.  

 Clicar em Dimension para colocar cor de novo. 

 

 
 

 
g) Para captura da imagem, selecionar todos os tracks, clicar em SNAP. Para visualizar cada track 

separadamente, clicar em SPLIT. 
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5) Configurações da imagem 

 

 Frame Size: pixels da imagem (512x512, 

1024x1024) 

 Scan Speed: velocidade de escaneamento 

 Averaging number: média de imagens (para 

5live, manter n=1) 

 Bit Depth: tons de cinza (ex. 8 bit: 2n=256)  

 Scan area: determina área a ser escaneada, 

podendo alterar zoom e reposicionar o 

quadrado. 

 

 

 

 

 

6) Z –Stack 

a) Para formar imagem 3D, selecionar opção Z-stack e ajustar imagem em Continuous. 

b) Definir a imagem inicial, mexendo no foco até alcançar menor intensidade de fluorescência. Clicar 

set first. 

c) Visualizando em Continuous, mexer no foco até outra extremidade da imagem. Clicar set last. 

d) Ajustes da imagem: 

-Slices: definir quantas imagens serão capturadas 

-Interval: definir o intervalo (µm) entre cada imagem 

-Optimal: define valor para slices e interval para capturar imagem de melhor qualidade. 

e) Clicar em Start Experiment  

 

f)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

f) Na aba Gallery, visualizar todas as camadas capturadas. Na aba 3D, pode visualizar e processar a a 
imagem 3D para salvar com todas as camadas.  
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7) Salvando a imagem:  
 

 Lembrar de levar CD/DVD para gravar as imagens (Não deve ser utilizado drives externos para evitar 
vírus no sistema). 
 

 Após escanear, salve imagem (clicar no link do disquete) ou exporte suas imagens (File > Export). 
 

Em E: crie uma pasta com o nome do chefe do laboratório para o qual você trabalhe, e dentro da pasta dele, 

crie sua própria pasta.  

 

 Salvar no formato .lsm para abrir no programa 

Zen e reutilizar as configurações (na aba 

Dimensions  Reuse). 

 Escolher formato da imagem (tiff, jpeg, etc) 

 Exportar como full resolution ou window 

content para salvar imagem editada, como 

visualizada na tela. 

 Exportar como raw data para salvar dados 

brutos. 

 

 

8) Para Finalizar a Operação: 
 

a) Salvar no CD. 

b) Desligar a caixa da fluorescência (6). 

c) Desligar os lasers e esperar 5 minutos para desligar o 

sistema. 

d) Fechar o software Zen. Aparecerá o aviso para conferir se 

todos os lasers foram desligados.  

e) Desligar o computador. 

f) Desligar as demais chaves Components e System em 

ordem decrescente (5-4-3-2-1).  

 

 

As informações contidas nesse manual foram desenvolvidas por: 

Prof. Dawidson Gomes (dawidson@icb.ufmg.br)  

e técnicas do CAPI (capi@icb.ufmg.br): 

Gabriella Borges 

Nayara Moreira 

Teane Silva 

Versão atualizada 2015 
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Anexo 1- Filtros de fluorescência 

 

GFP 

DAPI 
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Rodamina 


