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A figura mostrada abaixo traz a estrutura tridimensional dos resíduos de aminoácido 

alanina 2 e prolina 3, da chiquimato quinase (código de acesso PDB: 1WE2). O 

arquivo PDB traz as coordenadas atômicas que foram usadas para gerar a figura. 

Para cada átomo mostrado na figura, temos uma posição atômica no arquivo PDB. 

Lembre-se, as coordenadas atômicas dos arquivos PDB estão em angstrom (Å), 1 Å = 

10-10 m. 

ATOM      1  N   ALA A   2      26.424  27.695   8.672  1.00 38.67           N   

ATOM      2  CA  ALA A   2      26.646  26.892   9.925  1.00 38.14           C   

ATOM      3  C   ALA A   2      28.080  27.086  10.395  1.00 36.44           C   

ATOM      4  O   ALA A   2      29.031  26.973   9.615  1.00 36.87           O   

ATOM      5  CB  ALA A   2      26.357  25.374   9.691  1.00 37.83           C   

ATOM      6  N   PRO A   3      28.256  27.322  11.685  1.00 35.89           N   

ATOM      7  CA  PRO A   3      29.592  27.533  12.232  1.00 32.15           C   

ATOM      8  C   PRO A   3      30.578  26.368  12.108  1.00 31.97           C   

ATOM      9  O   PRO A   3      30.179  25.186  12.111  1.00 32.12           O   

ATOM     10  CB  PRO A   3      29.292  27.869  13.700  1.00 31.84           C   

ATOM     11  CG  PRO A   3      27.920  28.471  13.656  1.00 31.93           C   

ATOM     12  CD  PRO A   3      27.228  27.520  12.720  1.00 33.67           C  

Trecho do arquivo PDB para os resíduos Ala2 e Pro3 

Coordenadas Atômicas 

2 



Abaixo temos o detalhamento da estrutura, onde vemos as coordenadas atômicas 

usadas para gerar as posições para cada átomo da figura, exceto os hidrogênios. As 

coordenadas atômicas estão em angstrom (Å). A legenda de cores dos átomos está 

mostrada abaixo à direita. 

ATOM      1  N   ALA A   2      26.424  27.695   8.672  1.00 38.67           N 

ATOM      2  CA  ALA A   2      26.646  26.892   9.925  1.00 38.14           C 

ATOM      3  C   ALA A   2      28.080  27.086  10.395  1.00 36.44           C 

ATOM      5  CB  ALA A   2      26.357  25.374   9.691  1.00 37.83           C 

ATOM      4  O   ALA A   2      29.031  26.973   9.615  1.00 36.87           O 

ATOM      6  N   PRO A   3      28.256  27.322  11.685  1.00 35.89           N 

3 

ATOM      7  CA  PRO A   3      29.592  27.533  12.232  1.00 32.15           C 

ATOM      9  O   PRO A   3      30.179  25.186  12.111  1.00 32.12           O 

ATOM      8  C   PRO A   3      30.578  26.368  12.108  1.00 31.97           C 

ATOM     10  CB  PRO A   3      29.292  27.869  13.700  1.00 31.84           C 

ATOM     11  CG  PRO A   3      27.920  28.471  13.656  1.00 31.93           C 

ATOM     12  CD  PRO A   3      27.228  27.520  12.720  1.00 33.67           C 

Coordenadas Atômicas 



As coordenadas atômicas permitem a determinação direta de diversos parâmetros 

estruturais, tais como, distâncias, ângulos de ligação e ângulos de torção. Os átomos 

na estrutura podem ser representados por vetores, onde as coordenadas x,y,z dos 

átomos são as coordenadas dos vetores, como indicado para o carbono alfa (CA) 

abaixo. Lembrando-se, vetores apresentam direção, sentido e magnitude (tamanho do 

vetor). O tamanho do vetor também é chamado de módulo. 
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rCA2 = 26,646i + 26,892j + 9,925k 

Representação Vetorial das Coordenadas Atômicas 

CA2 



A coordenada ao longo de x é multiplicada pelo vetor unitário i, a coordenada ao longo 

de y é multiplicada pelo vetor j, e a coordenada ao longo z pelo vetor k. Assim, o vetor 

rCA2 = 26,646i + 26,892j + 9,925k indica a posição do átomo carbono alfa da alanina 2 

da estrutura 1WE2, como mostrado abaixo. A representação vetorial será usada para 

determinação dos parâmetros estruturais já citados. 
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Representação Vetorial das Coordenadas Atômicas 

CA2 

rCA2 = 26,646i + 26,892j + 9,925k 



Como destacado, vetores apresentam direção e sentido, indicado pela flecha abaixo. 

Além disso, apresentam módulo, indicado pelo tamanho da flecha. Para o cálculo do 

módulo do vetor r = xi + yj + zk,  usamos a seguinte equação: 

 

 

 

 

 

Onde x,y,z são as coordenadas do vetor r.  

Usamos as barras verticais || para representar o módulo,  

assim |rCA2| é o módulo do vetor rCA2. 
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Representação Vetorial das Coordenadas Atômicas 

222x zy r

CA2 

(Equação 1) 

rCA2 = 26,646i + 26,892j + 9,925k 



Exemplo 1. Determine o módulo do vetor rCA2. 

 

Solução 

Para determinarmos rCA2 usamos a equação 1, como segue: 
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Representação Vetorial das Coordenadas Atômicas 
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rCA2 = 26,646i + 26,892j + 9,925k 
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Para determinarmos o vetor diferença entre os vetores r1 = x1i + y1j  + z1k e  

r2 =x2i + y2j  + z2k, usamos a seguinte equação: 

 

 

 

 

 

 

A figura abaixo indica o vetor diferença r1 - r2 , entre os pontos P1 e P2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Representação Vetorial das Coordenadas Atômicas 

r1 = x1i + y1j  + z1k  

r2 =x2i + y2j  + z2k 

r1 – r2  

     kjirr 21 212121 zzyyxx 

P1 

P2 

(Equação 2) 



Assim, para determinarmos as distância (d12) entre dois pontos P1 e P2, basta 

determinarmos o módulo do vetor diferença entre os pontos P1 e P2.  Como já temos 

uma equação para o vetor diferença, basta calcularmos o módulo deste vetor, com a 

seguinte equação: 

 

 

 

 

 

Usando-se as coordenadas atômicas de um arquivo PDB, para um par de átomos, 

teremos a distância em Å (10-10 m). 
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r1 = x1i + y1j  + z1k  

r2 =x2i + y2j  + z2k 

r1 – r2  

     221

2

21

2

2112 zzyyxxd  21 rr

P1 

P2 

Distância Interatômica 

(Equação 3) 



Exemplo2. Determine a distância interatômica para os átomos CA2 e N2, indicados na 

estrutura abaixo. 
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CA2 

N2 

Distância Interatômica 

rCA2 =26,646i + 26,892j  + 9,9251k 

rN2 = 26,424i + 27,695j + 8,672k 



Exemplo 2 (Solução). Os vetores são os seguintes: 

 

 

A distância é dada pela equação 3, como segue: 
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Distância Interatômica 

           

     

1,504

2.264102

1,2530,803-0,222

672,8925,9695,27892,26424,26646,26
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rCA2 =26,646i + 26,892j  + 9,9251k rN2 = 26,424i + 27,695j + 8,672k 

Å 



Definimos produto escalar (.) entre os vetores r1 = x1i + y1j  + z1k e  r2 =x2i + y2j  + z2k, 

pela seguinte equação: 

 

 

 

 

A partir do ângulo  entre os vetores r1 e r2 , podemos usar a seguinte equação para 

determinarmos o produto escalar (.): 
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Produto Escalar 

212121 zzyyxx  21 rr

r1 = x1i + y1j  + z1k  

r2 =x2i + y2j  + z2k 

P1 

P2 

cos2121 rrrr 

 

(Equação 4) 

(Equação 5) 



Resumo 

Programa para o cálculo da distância euclidiana entre dois pontos no espaço 

cartesiano. 

 

Determina a distância euclidiana entre dois pontos 

 

Programa: dist.py 
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Programa: dist.py 

www.python.org 



# Import library 

import math 

# Define coordinates in Angtroms 

x1 = 26.646 

y1 = 26.892 

z1 = 9.9251 

x2 = 26.424 

y2 = 27.695 

z2 = 8.672 

# Calculate Euclidian distance 

d = math.sqrt( (x1-x2)**2 + (y1-y2)**2 + (z1-z2)**2) 

# Show distance 

print("\nThe distance is %8.3f"%d,"A") 

14 

No início importamos o módulo math, depois definimos os valores das coordenadas 

atômicas, como vimos no exemplo 2. Por último usamos a equação de distância. 

Programa: dist.py 

www.python.org 
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CA2 

N2 

rCA2 =26,646i + 26,892j  + 9,9251k 

rN2 = 26,424i + 27,695j + 8,672k 



Resumo 

Programa para leitura de arquivo de coordenadas atômicas no formato protein 

data bank (PDB). Após a leitura do arquivo PDB, o programa identifica as 

cisteínas que participam de ligações dissulfeto. O programa usa o critério da 

distância entre os átomos de enxofre (SG) presentes nas cisteínas. A distância 

interatômica deve estar entre 2,0 e 2,1 Å, para ser considerada uma ligação 

dissulfeto. Só são considerados átomos SG com fator de ocupação maior 0,5, 

para evitar que em estruturas que apresentam mais de uma posição para os SG, 

esses sejam considerados mais de uma vez. Os resultados são mostrados na 

tela. 

 

Determina as ligações dissulfeto (versão 1) 

 

Programa: ssBondPDB1.py 
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Programa: ssBondPDB1.py 
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A presença de resíduos de cisteína próximos possibilita a oxidação dos grupos SH da 

cadeia lateral, formando uma ligação covalente entre as duas cisteínas. Abaixo temos 

a reação de oxidação dos resíduos de cisteína na presença de oxigênio. 

 

 

 

2(-CH2SH) + ½ O2                   -CH2-S-S-CH2 + H2O  

 

 

Essa ligação chama-se ligação dissulfeto, alguns autores chamam de ponte 

dissulfeto. Podemos chamar, também, de ligação SS. No presente texto, usaremos os 

termos “ligação dissulfeto” ou “ligação SS”. As ligações dissulfeto conferem à proteína 

uma estabilidade estrutural ao seu arranjo tridimensional, podendo ligar partes da 

mesma cadeia polipeptídica ou cadeias distintas, como observado na estrutura 
tridimensional da insulina (código de acesso PDB: 4EWZ). 
Num arquivo PDB, os átomos de enxofre da cadeia lateral de um resíduo de cisteína, 

recebem o nome de SG. Buscaremos essa string entre os átomos presentes num 

arquivo PDB, para identificarmos as ligações dissulfeto. 

16 

Programa: ssBondPDB1.py 
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Programa: ssBondPDB1.py 
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Ligação dissulfeto 

Estrutura tridimensional da insulina (código de acesso PDB: 4EWZ). 
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No programa ssBondPDB1.py, identificaremos os átomos de SG (colunas de 14-15) e 

testarmos o fator de ocupação (colunas 57-60). Para os átomos selecionados, lemos 

as coordenadas atômicas (colunas 32-53). Os campos a serem lidos estão em verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOM      1  N   MET A   1     101.710 112.330  93.759  1.00 48.54           N 

Colunas de 1-6 para string com ATOM ou HETATM, é atribuída à variável line[0:6] 

Colunas de 7-11 para a ordem do átomo, é atribuída à variável line[6:11] 

Colunas de 14-15 para o nome do átomo, é atribuída à variável line[13:15] 

Colunas de 18-20 para o nome do aminoácido (ou ligante, ou HOH), é atribuída à variável line[17:20] 

Coluna 22 para o identificador da cadeia, é atribuída à variável line[21:22] 

Colunas 23-26 para o número do resíduo, é atribuída à variável line[22:26] 

Colunas 32-53 para as coordenadas atômicas, são atribuídas às variáveis 

line[30:38], line[38:46], line[46:54] 

Colunas 57-60 para a ocupação, é atribuída à variável line[56:60] 

Programa: ssBondPDB1.py 

www.python.org 



import math 

 

# Reads and opens input file 

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ") 

fo = open(pdbFileIn,"r") 

 

# Assigns 0 to counter variables 

count_SS_bonds = 0 

count_SG = 0 

# Sets up lists for atomic coordinates of SG 

ss_x = [] 

ss_y = [] 

ss_z = [] 
19 

No início importamos o módulo math, depois lemos o nome do arquivo PDB e o 

abrimos. Em seguida, atribuímos zero às variáveis dos contadores de ligações SS e 

de átomos SG, variáveis count_SS_bonds e count_SG, respectivamente. Na 

sequência, iniciamos as listas para as coordenadas atômicas do SG. 

Programa: ssBondPDB1.py 
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# Looping through atoms to identify SS bonds 

for line in fo: 

    if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "SG" and (float(line[56:60]) > 0.50) :  

        ss_x.append(float(line[30:38])) 

        ss_y.append(float(line[38:46])) 

        ss_z.append(float(line[46:54])) 

        count_SG += 1 

 

# Closes file 

fo.close() 20 

Neste primeiro loop for, se a linha do arquivo tem o átomo SG (line[13:15] == "SG" ) e 

se o fator de ocupação for maior que 0,5 ((float(line[56:60]) > 0.50) ), adicionamos as 

coordenadas atômicas às respectivas listas. Tal procedimento evita que a mesma 

ligação SS seja contada mais de uma vez. Adicionamos as coordenadas atômicas dos 

átomos SG identificados às listas: ss_x, ss_y, ss_z.  Usamos o método .append() para 

adicionarmos as coordenadas atômicas às listas. Assim, teremos listas para as 

coordenadas somente dos átomos que nos interessam, os SG. Somamos 1 ao 

contador de SG (count_SG) e depois fechamos o arquivo. 

Programa: ssBondPDB1.py 

www.python.org 



# Looping through the SG atoms 

for i in range(count_SG): 

    for j in range(i+1,count_SG): 

        distance_SS = math.sqrt((ss_x[i]-ss_x[j])**2+(ss_y[i]-ss_y[j] )**2+(ss_z[i]-ss_z[j])**2) 

        if distance_SS < 2.1 and distance_SS > 2.0: 

            count_SS_bonds += 1 

                                   

# Shows results 

print("\nNumber of S-S bonds identified in ",pdbFileIn,": ",count_SS_bonds) 
21 

Agora, no segundo loop for, varremos só as coordenadas atômicas dos SG, atribuídas 

às listas: ss_x, ss_y e ss_z. Na verdade temos um loop for aninhando em outro loop 

for, tal procedimento visa que acessemos cada átomo SG das listas. Uma vez 

acessadas as coordenadas, determinamos a distância entre pares de átomos SG. 

Inicialmente, no loop for i in range(count_SG), dentro do retângulo vermelho, pegamos 

as coordenadas em cada lista. No loop for seguinte, dentro do retângulo azul, pulamos 

para o próximo átomo SG e calculamos a distância (distance_SS). Caso a distância 

esteja na faixa indicada, somamos 1 ao contador de SS (count_SS_bonds). Por 

último, mostramos os resultados na tela. Aninhar loops, como fizemos abaixo, é um 

procedimento comum, principalmente quando temos que varrer listas ou trabalhamos 

com matrizes. Observe o recuo das linhas vinculadas a cada loop for. 

Programa: ssBondPDB1.py 
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Type the PDB file name => 1kxy.pdb 

 

Number of S-S bonds identified in  1kxy.pdb :  4 

22 

Abaixo temos o resultado de rodarmos o programa para o arquivo 1KXY.pdb. 

Programa: ssBondPDB1.py 

www.python.org 



Resumo 

Programa para leitura de arquivo de coordenadas atômicas no formato protein 

data bank (PDB). Após a leitura do arquivo PDB, o programa identifica o número 

das cisteínas que participam de ligações dissulfeto. O programa usa o critério da 

distância entre os átomos de enxofre (SG) presentes nas cisteínas. A distância 

interatômica deve estar entre 2,0 e 2,1 Å, para ser considerada uma ligação 

dissulfeto. Só são considerados átomos SG com fator de ocupação maior 0,5, 

para evitar que em estruturas que apresentam mais de uma posição para os SG, 

esses sejam considerados mais de uma vez. Os resultados são mostrados na 

tela, na forma de tabela, identificando os números das cisteínas que participam 

das ligações, bem como a distância interatômica da ligação SS. 

 

Determina as ligações dissulfeto (versão 2) 

 

Programa: ssBondPDB2.py 
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Programa: ssBondPDB2.py 
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Temos agora cinco campos a serem lidos das linhas que iniciam com “ATOM  “. Os 

campos a serem lidos, estão em verde abaixo. Incluímos as colunas de 23 a 26, com o 

número do resíduo de aminoácido, que será mostrado na forma de uma tabela no final 

do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOM      1  N   MET A   1     101.710 112.330  93.759  1.00 48.54           N 

Colunas de 1-6 para string com ATOM ou HETATM, é atribuída à variável line[0:6] 

Colunas de 7-11 para a ordem do átomo, é atribuída à variável line[6:11] 

Colunas de 14-15 para o nome do átomo, é atribuída à variável line[13:15] 

Colunas de 18-20 para o nome do aminoácido (ou ligante, ou HOH), é atribuída à variável line[17:20] 

Coluna 22 para o identificador da cadeia, é atribuída à variável line[21:22] 

Colunas 23-26 para o número do resíduo, é atribuída à variável line[22:26] 

Colunas 32-53 para as coordenadas atômicas, são atribuídas às variáveis 

line[30:38], line[38:46], line[46:54] 

Colunas 57-60 para a ocupação, é atribuída à variável line[56:60] 

Programa: ssBondPDB2.py 
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import math 

 

# Reads and opens input file 

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ") 

fo = open(pdbFileIn,"r") 

 

# Assigns 0 to counter variables 

count_SS_bonds = 0 

count_SG = 0 

 

# Sets up lists for atomic coordinates of SG and number of residue 

ss_x = [] 

ss_y = [] 

ss_z = [] 

ss_res_number = [] 
25 

O programa é similar à versão 1, assim vamos destacar as mudanças em vermelho. 

Temos uma lista extra, a ss_res_number, que terá o número dos resíduos de 

aminoácidos, para as linhas com átomos SG. Esta lista terá os valores do campo que 

traz a numeração do resíduo de aminoácido (colunas 23-26) . 

Programa: ssBondPDB2.py 
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# Looping through atoms to identify SS bonds 

for line in fo: 

    if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "SG" and (float(line[56:60]) > 0.50) : 

  ss_x.append(float(line[30:38])) 

         ss_y.append(float(line[38:46])) 

         ss_z.append(float(line[46:54])) 

         ss_res_number.append(line[22:26]) 

 ss_line.append(line) 

         count_SG += 1 

 

# Closes file 

fo.close() 

# Prints header to show a table with results 

print("\nPairs of cysteines participating in SS-bonds identified in the file: ",pdbFileIn) 

print("\nCysteine 1\tCysteine 2\t Distance(A)") 
26 

No primeiro loop for temos o método .append() aplicado à lista ss_res_number, para a 

qual será atribuída o número do resíduo de aminoácido que tem o átomo SG. Temos 

também a list ss_line, que armazena a linha completa, para acessarmos informações 

posteriormente. Em seguida mostramos o cabeçalho da tabela, que terá as cisteínas 

identificadas nas ligações dissulfeto. 

Programa: ssBondPDB2.py 

www.python.org 



# Looping through the SG atoms 

for i in range(count_SG): 

    for j in range(i+1,count_SG): 

        distance_SS = math.sqrt((ss_x[i]-ss_x[j])**2+(ss_y[i]-ss_y[j] )**2+(ss_z[i]-ss_z[j])**2) 

        if distance_SS < 2.1 and distance_SS > 2.0: 

            count_SS_bonds += 1 

            print(ss_line[i][22:26],"\t\t",ss_line[j][22:26],"\t\t%8.3f"%distance_SS) 

                                   

# Shows final result 

print("\nTotal number of S-S bonds identified in ",pdbFileIn,": ",count_SS_bonds) 27 

Agora temos uma função print() no loop for, para mostrar o número das cisteínas que 

participam de ligações dissulfeto. Introduzimos aqui uma função print() com 

formatação %. O %8.3f indica que o número que estiver fora das aspas será um float 

com 8 dígitos (incluindo o ponto decimal), sendo três casas decimais após o ponto 

decimal. Quando temos % dentro das aspas da função print(), este indica formatação 

e, necessariamente, temos que ter a variável precedida de % fora das aspas e dentro 

da função print(), para indicar que a formatação % refere-se a esta variável. Não 

coloca-se a vírgula separando-se a variável e as aspas, quando usamos a 

formatação %. 

Programa: ssBondPDB2.py 
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Type the PDB file name => 1kxy.pdb 

 

Pairs of cysteines participating in SS-bonds identified in the file:  1kxy.pdb 

 

Cysteine 1Cysteine 2 Distance(A) 

   6   127    2.017 

  30   115    2.028 

  64    80    2.025 

  76    94    2.033 

 

Total number of S-S bonds identified in  1kxy.pdb :  4 

28 

Abaixo temos o resultado de rodarmos o programa para o arquivo 1KXY.pdb. Veja 

que todas as distâncias ficaram com 3 casas após o ponto decimal. 

Programa: ssBondPDB2.py 
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29 

A figura abaixo traz as ligações dissulfeto identificadas a partir do programa VMD, 

com a representação gráfica Lines. Veja que são mostrados os átomos SG das 

ligações dissulfeto, pelos números dos resíduos, confirmamos os resultados 

mostrados pelo programa ssBondPDB2.pdb . 

Programa: ssBondPDB2.py 
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Podemos representar a rotação de um objeto ou molécula por matrizes. Vamos 

analisar uma rotação de 180o. Consideremos que os pontos são representados no 

sistema de eixo cartesianos direito, com eixo z perpendicular ao plano e os eixos x e y 

indicados na figura. As coordenadas x’, y’ e z’ são obtidas a partir da aplicação da 

rotação de 180o.  

Posição inicial: x, y, z 

Posição 

após a 

rotação 

de 180o 

x’, y’, z’ 

Y 

X 

x, y, z 

x’, y’, z’ 
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Para gerar as coordenadas x’, y’, z’, a partir das coordenadas x, y, z, precisamos 

efetuar a operação algébrica indicada abaixo, onde cada posição x’, y’, z’ está 

indicada como função de x, y, z. O números aij indicam elementos que devem ser 

usados para gerar as coordenadas x’, y’, z’.  

x´ = a11x + a12y + a13z 

y’ = a21x + a22y + a23z 

z’ = a31x + a32y + a33z 
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Posição inicial: x, y, z 

Posição 

após a 

rotação 

de 180o 

x’, y’, z’ 

Y 

X 
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No caso da rotação de 180º, os elementos aij são os seguintes.  

x´ = a11x + a12y + a13z 

y’ = a21x + a22y + a23z 

z’ = a31x + a32y + a33z 

x´ = -x + 0.y + 0.z 

y’ = 0.x - y + 0.z 

z’ = 0.x + 0.y + z 

x´ = -x 

y’ = - y 

z’ = z 

32 

Posição inicial: x, y, z 

Posição 

após a 

rotação 

de 180o 

x’, y’, z’ 

Y 

X 
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Os elementos aij podem ser representados em uma matriz (R), o número i indica a 

linha da matriz e o número j a coluna da matriz, assim o elemento a23 é o elemento da 

linha 2 e coluna 3. A matriz referente à rotação de 180o pode ser representada por 

R(180o), como indicado abaixo. 

a11     a12    a13 

a21     a22    a23 

a31     a32    a33 

-1      0        0 

0      -1        0 

0       0        1 
R(180o) = 

R  = 
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Posição inicial: x, y, z 

Posição 

após a 

rotação 

de 180o 

x’, y’, z’ 

Y 

X 
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A matriz rotação apresenta uma relação direta com o ângulo rotação () que 

representa, como indicado abaixo na matriz R(180o), onde o ângulo de rotação 

aparece explicitamente. Para uma matriz, referente a uma rotação de , temos a 

matriz R(). 

cos 180o     -sen 180o 0 

sen 180o      cos 180o 0 

0                       0         1 
R(180) = 

cos       -sen   0 

sen        cos  0 

0                  0       1 
R() = 
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Posição inicial: x, y, z 

Posição 

após a 

rotação 

de 180o 

x’, y’, z’ 

Y 

X 
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De uma forma geral, para gerarmos as coordenadas x’, y’, z’, temos que aplicar a 

matriz rotação às coordenadas x, y, z, como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalmente multiplicamos cada linha da matriz rotação pela coluna do vetor 

(x,y,z). Representando de forma reduzida temos, x’ é o vetor (x’,y’,z’), R a matriz 

rotação e x o vetor (x,y,z). 

cos       -sen          0 

sen        cos          0 

0                    0         1 
= . 

x 

y 

z 

x’ 

y’ 

z’ 

x’  = R.x 

35 

Rotação e Translação de Estruturas 

www.python.org 



Vamos mostrar um exemplo como as matrizes são usadas para a aplicação de 

rotação. Considere um átomo numa estrutura de proteína com coordenadas atômicas 

1,000   2,000  3,000. Estes números são as coordenadas x, y e z do átomo em Å. A 

estrutura apresenta um eixo de rotação de 180º, ao longo do eixo z. Vamos calcular as 

coordenadas do átomo após a aplicação da rotação de 180o . A matriz está mostrada 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

cos 180o      -sen 180o     0 

sen 180o       cos 180o     0 

0                        0            1 
=                                                                 = . 

x 

y 

z 

x’ 

y’ 

z’ 
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-1    0     0 

0    -1     0 

0     0     1 
. 

1 

2 

3 

Coordenadas do átomo após rotação 

(vetor posição em Å) 

Matriz rotação de 180o 

Coordenadas do átomo antes da rotação 

(vetor posição em Å) 
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A aplicação da matriz rotação envolve a multiplicação da matriz rotação pelo vetor 

posição (as coordenadas do átomo), cada linha da matriz rotação multiplica a coluna 

do vetor, como mostrado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

=                                                                 = . 
1 

2 

3 

x’ 

y’ 

z’ 
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-1          0               0 

0         -1               0 

0           0               1 

-1x1    +     0x2   +     0x3 

=                                                                 = . 
1 

2 

3 

x’ 

y’ 

z’ 

-1          0               0 

0         -1               0 

0           0               1 

-1x1    +     0x2   +     0x3 

0x1     +    -1x2   +     0x3 

=                                                                 =                                                   = . 
1 

2 

3 

x’ 

y’ 

z’ 

-1          0               0 

0         -1               0 

0           0               1 

-1x1    +     0x2   +     0x3 

0x1     +    -1x2   +     0x3 

0x1     +     0x2   +     1x3 

Linha 1 

Linha 2 

Linha 3 

-1  

-2  

 3 

Coordenadas do átomo após rotação 

(vetor posição em Å) 
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A matriz rotação refere-se a uma rotação em torno do eixo z. Para rotações em torno 

dos outros eixos, a distribuição dos elementos da matriz rotação muda, como 

podemos ver abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

cos       -sen          0 

sen        cos          0 

0                    0         1 
= . 

x 

y 

z 

x’ 

y’ 

z’ 

Rotação em torno de z 

cos           0   sen   

      0           1               0 

-sen          0        cos  

 

= . 
x 

y 

z 

x’ 

y’ 

z’ 

1                0                0 

0         cos          -sen  

0         sen           cos  
= . 

x 

y 

z 

x’ 

y’ 

z’ 

Rotação em torno de y 

Rotação em torno de x 
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A notação matricial facilita a representação matemática das rotações, no caso da 

aplicação sucessiva de rotações, usamos o produto de matrizes para indicar tal 

processo. Por exemplo, a aplicação de duas vezes da rotação de 90o é representada 

como segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativamente na forma algébrica. 

cos 90o      -sen 90o         0 

sen 90o       cos 90o         0 

0                        0            1 
= . 

x 

y 

z 

x’ 

y’ 

z’ 

x’  = R(90o).R(90o). x 

. 

cos 90o      -sen 90o         0 

sen 90o       cos 90o         0 

0                        0            1 
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Representamos a operação de roto-translação, por uma matriz de rotação e a soma 

do vetor translação. A translação é indicada por um vetor que se soma ao resultado 

da aplicação da matriz rotação, como indicado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para considerarmos as aplicações de matrizes em bioinformática, vamos elaborar 

um programa que lê os elementos de uma matriz rotação e de um vetor translação e 

aplicam às coordenadas atômicas de um arquivo PDB, gerando um novo arquivo 

PDB. Mas antes de vermos a aplicação da matriz e vetor ao arquivo PDB, veremos 

um programa simples para leitura dos elementos de uma matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1      0        0 

0      -1        0 

0       0        1 
= . 

x 

y 

z 

ou, x’ = R.x + t, onde t é o vetor translação 

tx 

ty 

tz 

 

+ 
x’ 

y’ 

z’ 
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Resumo 

Programa para leitura de elementos de uma matriz. O programa lê o número de 

linhas e colunas da matriz. A partir dessa informação, o programa lê cada 

elemento da matriz e depois mostra esses elementos na tela. Os elementos da 

matriz são do tipo float. 

 

Leitura dos elementos de uma matriz 

Programa: matrix.py 
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# Read number of rows and number of columns 

number_of_rows = int(input("\nType the number of rows => ")) 

number_of_columns = int(input("Type the number of columns => ")) 

# Checks whether both variables are > 0 

if number_of_rows > 0 and number_of_columns > 0 : 

    # Sets initial matrix as a list of lists 

    my_matrix = [[0]*number_of_columns for i in range(number_of_rows)]  

    # Looping through to read elements of a number_of_rows X number_of_columns matrix 

    for i in range(number_of_rows) : 

        for j in range(number_of_columns) : 

            print("Element [",i+1,"][",j+1,"] =>", end=" ") 

            my_matrix[i][j] = float(input() ) 
42 

Inicialmente lemos o número de linhas e de colunas da matriz, que são atribuídos às 

variáveis number_of_rows e number_of_columns, respectivamente. Depois vemos se 

ambas variáveis (number_of_rows, number_of_columns) são maiores que zero.  Caso 

sejam, temos dois loops for aninhados, que mostram a linha e a coluna na tela e leem 

um float que é atribuído a um elemento da lista my_matrix[i][j]. Antes dos loops, temos 

a inicialização da matriz my_matrix, como uma lista de listas. O loop mais externo é 

mostrado no retângulo vermelho, e usa a variável i para varrer as linhas da matriz. O 

loop mais interno, no retângulo azul, varre a variável j das colunas. 

Programa: matrix.py 
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    # Shows matrix 

    print("\n\nMatrix ",number_of_rows," x ",number_of_columns) 

    for i in range(number_of_rows) : 

        for j in range(number_of_columns) : 

            print( my_matrix[i][j], end = " ") 

        print() 

    print() 

else : 

    print("Invalid number of rows and/or columns!") 
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Ainda no recuo da condição verdadeira do if, temos uma função print(), que mostra os 

números de linhas e colunas da matriz my_matrix. Em seguida, mostramos os 

elementos da matriz lidos nos loops anteriores. Usamos um novo par de loops for 

aninhados, que varrem as linhas (retângulo vermelho) e colunas (retângulo azul) da 

matriz my_matrix. As funções print() permitem que o resultados sejam mostrados, 

seguindo-se a notação matricial. Depois temos o else, que mostra uma mensagem de 

erro, caso os números de linhas ou colunas não sejam maiores que zero. 

Programa: matrix.py 
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Type the number of rows => 3 

Type the number of columns => 3 

Element [ 1 ][ 1 ] => -1 

Element [ 1 ][ 2 ] => 0 

Element [ 1 ][ 3 ] => 0 

Element [ 2 ][ 1 ] => 0 

Element [ 2 ][ 2 ] => -1 

Element [ 2 ][ 3 ] => 0 

Element [ 3 ][ 1 ] => 0 

Element [ 3 ][ 2 ] => 0 

Element [ 3 ][ 3 ] => 1 

 

 

Matrix  3  x  3 

-1.0 0.0 0.0  

0.0 -1.0 0.0  

0.0 0.0 1.0  
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Abaixo temos a execução do programa, com a leitura de uma matriz de rotação de 

180º em torno do eixo z. 

Programa: matrix.py 
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Resumo 

Programa que aplica uma matriz rotação e um vetor translação às coordenadas 

atômicas de um arquivo PDB de entrada. O programa lê informações sobre uma 

matriz rotação e um vetor translação via teclado. A rotação e translação serão 

aplicadas às coordenadas atômicas do arquivo PDB de entrada, gerando novas 

coordenadas atômicas que serão escritas num novo arquivo PDB de saída. Os 

nomes dos arquivos PDB de entrada e saída são fornecidos pelo usuário.  

 

Rotação e translação de um arquivo PDB (versão 

1) 

Programa: movePDB1.py 
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# Sets initial matrix as a list of lists, since it is a rotation matrix, 

# we have the number of rows and number of columns equal to 3 

rot_matrix = [[0]*3 for i in range(3)]  

 

# Sets initial vector as a list of three elements 

vector = [] 

 

# Reads and opens input file 

pdbFileIn = input("\nType the input PDB file name => ") 

fo = open(pdbFileIn,"r") 

 

# Reads and opens output file 

pdbFileOut = input("\nType the output PDB file name => ") 

fo_pdbOut = open(pdbFileOut,"w") 46 

Na parte inicial do programa, definimos a variável rot_matrix, como uma lista de listas, 

de ordem 3 x 3, para a qual serão atribuídos os elementos da matriz rotação. Criamos 

uma lista para as coordenadas do vetor translação (vector). Além disso, lemos os 

nomes dos arquivos PDB de entrada e saída e procedemos à abertura deles.  

Programa: movePDB1.py 
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# Looping through to read elements of a number_of_rows X number_of_columns matrix 

print("\nType elements of the rotation matrix") 

for i in range(3) : 

    for j in range(3) : 

        print("Element [",i+1,"][",j+1,"] =>", end=" ") 

        rot_matrix[i][j] = float(input() ) 

 

# Looping through to read translation vector 

print("\nType the coordinates for the translation vector in Angstrom") 

for i in range(3): 

    print("Element [",i+1,"] =>", end=" ") 

    translation = float(input()) 

    vector.append(translation) 

  47 

Agora temos dois loops for aninhados para leitura dos elementos da matriz rotação, 

um total de 9 elementos serão lidos. Em seguida, temos um loop for para a leitura dos 

elementos do vetor translação, que serão adicionados à lista vector com o método 

.append(). Temos três elementos no vetor translação. 

Programa: movePDB1.py 
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# Shows rotation matrix 

print("\nRotation matrix:") 

for i in range(3) : 

    for j in range(3) : 

        print( rot_matrix[i][j], end = " ") 

    print() 

print() 

 

# Shows translation vector 

print("\nTranslation vector:") 

for i in range(3) : 

    print( vector[i], end = " ") 

print() 

  48 

Temos agora loops para mostrar os resultados na tela. Similar aos loops vistos no 

programa matrix.py . 

Programa: movePDB1.py 
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# Reading line for "ATOM  " and "HETATM" 

for line in fo: 

    if line[0:6] == "ATOM  " or line[0:6] == "HETATM": 

        x = float(line[30:38])*rot_matrix[0][0] + float(line[38:46])*rot_matrix[0][1] + 

float(line[46:54])*rot_matrix[0][2] + vector[0] 

        y = float(line[30:38])*rot_matrix[1][0] + float(line[38:46])*rot_matrix[1][1] + 

float(line[46:54])*rot_matrix[1][2] + vector[1] 

        z = float(line[30:38])*rot_matrix[2][0] + float(line[38:46])*rot_matrix[2][1] + 

float(line[46:54])*rot_matrix[2][2] + vector[2] 

        #bubble_line1 = str(remark_output_info[j])+str( 

"\t%3d\t%6.3f\t\t%6.3f"%(count_loop_lines,ccR[j],ccP[j]) )+"\n" 

        line_out = line[0:30]+str( "%8.3f%8.3f%8.3f"%(x,y,z))+line[54:80]+"\n" 

        fo_pdbOut.write(line_out) 

 

# Closes files 

fo.close() 

fo_pdbOut.close()  
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Temos um loop for que varre as linhas lidas do arquivo PDB. Às coordenadas 

atômicas, são aplicadas a matriz rotação e vetor translação. Montamos uma string 

usando a formação %, para termos as três novas coordenadas atômicas com formato 

%8.3f. O loop for lê as coordenadas atômicas de entrada, calcula as novas 

coordenadas e já escreve no arquivo de saída. Por último, fechamos os arquivos. 

Programa: movePDB1.py 
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Vamos usar o programa movePDB1.py para gerar um dímero de uma molécula de 

DNA. Vejamos o sistema. Muitos dos fármacos anticâncer usados em quimioterapia, 

são moléculas que interagem diretamente com o DNA. A interação intermolecular 

entre fármacos e a molécula de DNA ocorre principalmente envolvendo agentes 

intercalantes, descritos a seguir. 

Esses agentes são moléculas capazes de 

encaixar-se entre os pares de bases da 

molécula de DNA. Tal interação deforma a 

estrutura de hélice dupla do DNA, o que 

previne replicação e transcrição dessa. 

Exemplo de uma droga intercalante é 

doxorubicin (mostrada na figura ao lado), que 

é usada no tratamento de tumores sólidos. 

Essa molécula aproxima-se do DNA via a 

cavidade maior e se intercala usando o 

sistema de anéis tricíclicos. A deformação da 

molécula de DNA leva a célula à apoptose, 

como o ciclo celular da célula cancerígena é 

mais rápido que da célula sadia, o efeito 

tóxico é maior no tumor. 

Doxorubicin 
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A estrutura cristalográfica do DNA em 

complexo com doxorubicin revelou o 

encaixe do doxorubicin entre as bases, 

indicados na figura ao lado. O fármaco 

ajusta-se na molécula de DNA 

deformando-a. Vemos ao lado o 

empilhamento das bases e da molécula 

de doxorubicin (Código de acesso PDB: 

1D12). A estrutura cristalográfica 

apresenta só uma fita do DNA, pois a 

molécula, ao ser cristalizada, apresentou 

tal arranjo cristalino, com uma fita na 

unidade assimétrica. A unidade 

assimétrica é a menor porção da cela 

unitária. As outras moléculas da cela 

unitária podem ser obtidas a partir de 

operações de simetria sobre o conteúdo 

da unidade assimétrica.  

Doxorubicin 
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O arquivo PDB só traz as coordenadas 

atômicas da unidade assimétrica, por isso 

temos esta visão parcial da molécula 
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As informações necessárias para gerarmos a unidade biologicamente ativa da molécula 

cristalizada são mostradas no arquivo PDB, especificamente no REMARK 350. Abaixo 

em vermelho temos a matriz identidade e o vetor translação nulo, que gera a primeira 

molécula, já vista no slide anterior. Em verde temos a matriz rotação e o vetor 

translação. Esta informação pode ser usada para gerar a segunda fita do DNA, inclusive 

uma segunda molécula intercalante. 
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REMARK 350                                                                       

REMARK 350 COORDINATES FOR A COMPLETE MULTIMER REPRESENTING THE KNOWN            

REMARK 350 BIOLOGICALLY SIGNIFICANT OLIGOMERIZATION STATE OF THE                 

REMARK 350 MOLECULE CAN BE GENERATED BY APPLYING BIOMT TRANSFORMATIONS           

REMARK 350 GIVEN BELOW.  BOTH NON-CRYSTALLOGRAPHIC AND                           

REMARK 350 CRYSTALLOGRAPHIC OPERATIONS ARE GIVEN.                                

REMARK 350                                                                       

REMARK 350 BIOMOLECULE: 1                                                        

REMARK 350 AUTHOR DETERMINED BIOLOGICAL UNIT: DIMERIC                            

REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A                                      

REMARK 350   BIOMT1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000             

REMARK 350   BIOMT2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000             

REMARK 350   BIOMT3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000             

REMARK 350   BIOMT1   2  0.000000 -1.000000  0.000000       28.21000             

REMARK 350   BIOMT2   2 -1.000000  0.000000  0.000000       28.21000             

REMARK 350   BIOMT3   2  0.000000  0.000000 -1.000000       26.59500  
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Para gerar a outra fita do DNA, precisamos aplicar uma operação de simetria, 

envolvendo uma matriz rotação e um vetor translação. Para gerar as coordenadas x’, y’, 

z’ de todos os átomos presentes no arquivo PDB 1D12.pdb, precisamos da matriz e do 

vetor indicados abaixo. As coordenadas do vetor translação estão em Angstroms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação acima está indicada no REMARK 350 do arquivo PDB: 1D12. 
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0      -1        0 

-1      0        0 

0       0       -1 
= . 

x 

y 

z 

28,21 

28,21 

26,595 

 

+ 
x’ 

y’ 

z’ 

a11     a12    a13 

a21     a22    a23 

a31     a32    a33 
= 

x’ 

y’ 

z’ 

. 
x 

y 

z 

tx 

ty 

tz 

 

+ 
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Type the input PDB file name => 1d12.pdb 

Type the output PDB file name => new_1d12.pdb 

Type elements of the rotation matrix 

Element [ 1 ][ 1 ] => 0 

Element [ 1 ][ 2 ] => -1 

Element [ 1 ][ 3 ] => 0 

Element [ 2 ][ 1 ] => -1 

Element [ 2 ][ 2 ] => 0 

Element [ 2 ][ 3 ] => 0 

Element [ 3 ][ 1 ] => 0 

Element [ 3 ][ 2 ] => 0 

Element [ 3 ][ 3 ] => -1 

 

Type the coordinates for the translation vector in Angstrom 

Element [ 1 ] => 28.21 

Element [ 2 ] => 28.21 

Element [ 3 ] => 26.595 

Rotation matrix: 

0.0 -1.0 0.0  

-1.0 0.0 0.0  

0.0 0.0 -1.0  

Translation vector: 

28.21 28.21 26.595  
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Abaixo temos a execução do programa, com a leitura dos arquivos de entrada e 

saída, bem como da matriz de rotação e do vetor translação. 
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Ao aplicarmos a rotação e translação 

temos a molécula mostrada abaixo. 

Use o programa movePDB1.py para gerar 

a molécula relacionada por simetria. As 

informações sobre a matriz rotação e o 

vetor translação estão no slide anterior. 
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Doxorubicin 

Doxorubicin 
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Uma das características da linguagem de programação Python, que tem atraído um 

grande número de fãs na comunidade de computação científica, incluindo 

bioinformática, é a possibilidade de uso de bibliotecas gratuitas para gráficos e análise 

numérica. Nas próximas aulas, introduziremos as bibliotecas Matplotib, NumPy e SciPy. 

Ao instalarmos o Python, por meio do Pyzo, já temos estas bibliotecas instaladas. 

Veremos alguns recursos das  bibliotecas Matplotlib e NumPy. 
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import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

# Defines x range with linspace 

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) 

# Defines sine function 

sine_func = np.sin(x) 

# Creates plot 

plt.plot(x, sine_func) 

# Shows plot 

plt.show() 

# Saves plot on png file 

plt.savefig('sine1.png') 

Vejamos o uso das bibliotecas Matplotlib e NumPy, para gerarmos o gráfico do seno. A 

primeira linha de código importa a biblioteca matplotlib para gráfico, como plt. Assim, 

todos os recursos desta biblioteca podem ser chamados a partir da notação dot (.). O 

mesmo acontece na segunda linha de código, com a biblioteca numpy, importada como 

np. O método .linspace(), da biblioteca numpy, gera um conjunto de números floats, 

entre os intervalos mostrados, no caso, entre 0 e 2*Pi. O valor de Pi pode ser chamado 

com numpy, por meio de np.py. Dentro dos parênteses do método linspace(), o último 

número indica o número de pontos gerados, entre os valores máximo e mínimo. 
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import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

# Defines x range with linspace 

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) 

# Defines sine function 

sine_func = np.sin(x) 

# Creates plot 

plt.plot(x, sine_func) 

# Shows plot 

plt.show() 

# Saves plot on png file 

plt.savefig('sine1.png') 

Os números gerados com o método np.linspace(0,2*np.pi,100) são atribuídos à variável 

x. Veja que o último número (100) indica o número de floats gerados no intervalo 

estabelecido, pelos dois primeiros números, dentro dos parênteses.  

A linha de comando sine_func = np.sin(x), define a função seno, a partir da biblioteca 

numpy. O resultado é atribuído à variável sine_func. O método plt.plot(x,sine_func) gera 

o gráfico cartesiano, os valores do eixo x são aqueles atribuídos à variável x, e os 

valores do eixo y, são aqueles atribuídos à variável sine_func.  
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import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

# Defines x range with linspace 

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) 

# Defines sine function 

sine_func = np.sin(x) 

# Creates plot 

plt.plot(x, sine_func) 

# Shows plot 

plt.show() 

# Saves plot on png file 

plt.savefig('sine1.png') 

O método plt.show() mostra o gráfico na tela. Este método pode ter resultados 

diferentes, conforme a instalação da biblioteca Matplotlib e o sistema operacional que 

você está utilizando. O método plt.savefig(‘sine1.png’) salva o gráfico gerado no arquivo 

sine1.png. Execute o código sine1.py e clique na pasta da aula de hoje. Localize o 

arquivo sine1.png e clique duas vezes neste. Veja o gráfico gerado. 
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Abaixo temos o gráfico da função seno, gerado pelo programa sine1.py. 
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import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

# Defines x range with linspace 

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) 

# Defines sine function 

sine_func = np.sin(x) 

# Creates plot 

plt.plot(x, sine_func) 

plt.xlabel('x-axis')        # Adds axis label 

plt.ylabel('y-axis')        # Adds axis label 

plt.title('Sine Function')  # Adds title 

plt.grid(True)              # Adds grid to the plot 

# Shows plot 

plt.show() 

# Saves plot on png file 

plt.savefig('sine2.png')  

Como em toda biblioteca gráfica, podemos adicionar os nomes dos eixos, gradeado e 

título, com os métodos destacados em vermelho no código sine2.py. Os métodos 

plt.xlabel(), plt.ylabel() e plt.title() aceitam variáveis como argumentos, os strings, como 

no código abaixo. 
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Abaixo temos o gráfico da função seno, gerado pelo programa sine2.py. 
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import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

# Defines x range with linspace 

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) 

# Defines sine and cosine functions 

sine_func = np.sin(x) 

cos_func = np.cos(x) 

# Creates plots 

plt.plot(x, sine_func) 

plt.plot(x, cos_func) 

plt.xlabel('x-axis')        # Adds axis label 

plt.ylabel('y-axis')        # Adds axis label 

plt.title('Sine and Cosine Functions')  # Adds title 

plt.grid(True)              # Adds grid to the plot 

# Shows plot 

plt.show() 

# Saves plot on png file 

plt.savefig('trig1.png')  

O programa trig1.py gera o gráfico para as funções seno e cosseno. Para isto basta 

adicionarmos a variável cos_func, e atribuirmos a ela o resultado do método np.cos(x). 
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import matplotlib.pyplot as plt  

import numpy as np 

# Defines x range with linspace 

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) 

# Defines sine and cosine functions 

sine_func = np.sin(x) 

cos_func = np.cos(x) 

# Creates plots 

plt.plot(x, sine_func) 

plt.plot(x, cos_func) 

plt.xlabel('x-axis')        # Adds axis label 

plt.ylabel('y-axis')        # Adds axis label 

plt.title('Sine and Cosine Functions')  # Adds title 

plt.grid(True)              # Adds grid to the plot 

# Shows plot 

plt.show() 

# Saves plot on png file 

plt.savefig('trig1.png')  

Temos que adicionar o método plt.plot(x,cos_func) para o gráfico do cosseno, como 

indicado abaixo. Mudamos também o título do gráfico. 
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Abaixo temos o gráfico das funções seno cosseno, geradas pelo programa trig1.py. 

Veja que linha do cosseno é verde. 
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Resumo 

Programa para gerar os gráficos da função seno e cosseno, a partir das bibliotecas 

Matplotlib e NumPy. O usuário digita a faixa de valores para o eixo x e os títulos dos eixos 

x,y, bem como o título do gráfico e o nome do arquivo de saída. Ambas funções são 

colocadas no mesmo gráfico. O programa gera o arquivo de saída no formato PNG. 

Gráfico das funções seno e cosseno 

 

Programa: trig2.py 
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