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•1. Cristalização. Para 

cristalizar uma 

macromolécula, esta deve 

atingir um estado de 

supersaturação, que 

favorece a formação de 

cristais, como os mostrados 

acima. Os cristais de 

moléculas biológicas 

normalmente apresentam 

dimensões inferiores a 1 mm 

de comprimento em cada 

aresta.

2. Coleta de dados de difração de raios X. Os cristais

apresentam um arranjo ordenado de moléculas, como

uma pilha de tijolos ordenados. Na analogia, cada tijolo

representa uma molécula. As distâncias entre os átomos

são da ordem de 1 Å (0,1 nm ou 10-10 m), usando-se

raios X (com comprimento de onda da odem de Å )

teremos difração.

3. Interpretação do padrão de

difração de raios X. A figura

abaixo é o registro da difração de

raios X de um cristal. Os raios X

interagem com o cristal, o que

produz um padrão de difração. A

análise desta informação

possibilita a resolução de estrutura

3D.

4. Resolução da estrutura.

A partir da análise do

padrão de difração é

possível gerar mapas de

densidade eletrônica (à

direita). A interpretação de

tais mapas gera a estrutura

3D de molécula.

5. Análise. A partir da estrutura

resolvida procedemos a análise,

onde relaciona-se a estrutura 3D à

sua função biológica.

Etapas para resolução da

estrutura 3D de

macromoléculas biológicas

por cristalografia
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Cristalografia



Geodo de ametistas (MCT-PUCRS)                                             Cristal de Quartzo (MCT-PUCRS)

Normalmente os cristais de pequenas moléculas é íons são rígidos, transparentes e

com arestas bem definidas, como os cristais de ametista e quartzo mostrados abaixo. A

rigidez estrutural é reflexo das fortes interações que estabilizam o arranjo cristalino, tais

como interações iônicas e ligações covalentes.
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Características dos Cristais (Pequenas Moléculas)



Exemplo de cristais de rubi, não lapidados e lapidados. Cristais da coleção do Natural

History Museum, London-UK (2011).
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Características dos Cristais (Pequenas Moléculas)



Cristais de proteínas são relativamente frágeis, transparentes (na maioria) e com

arestas bem definidas. Abaixo temos 3 cristais: enoil-redutase de Mycobacterium

tuberculosis (Oliveira et al. 2006), mastoparano isolado de vespa Anterhynchium

flavomarginatum micado (Delatorre et al., 2001) e uropesina (Canduri et al., 2001). O

último foi cristalizado em condições de microgravidade na missão STS-95 do ônibus

espacial Discovery (http://www.youtube.com/watch?v=N9IFiQNY8mE).

Oliveira JS, Pereira JH, Canduri F, Rodrigues NC, de Souza ON, de Azevedo Jr. WF, Basso LA, Santos DS. J. Mol. Biol. 

359(3):646-666, 2006.

Delatorre, P, Olivieri, JR, Ruggiero Neto, J, Lorenzi, CC, Canduri, F, Fadel, V, Konno, K, Palma, MS, Yamane, T, De Azevedo Jr.,

W F. Biochim. Biophys. Acta. 1545(1-2):372-376, 2001.

Canduri, F, Teodoro, LG, Fadel, V, Lorenzi, CC, Hial, V, Gomes, RA, Neto, JR, De Azevedo Jr., WF. Acta Crystallogr. Sect. D-

Biol. Crystallogr. 57(11):1560-70, 2001.
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http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/crystals/empaf2.html
http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/crystals/empaf2.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16647717?ordinalpos=27&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11342062?ordinalpos=74&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679720?ordinalpos=71&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


1) Fragilidade mecânica, devido às ligações que estabilizam o cristal. Nos cristais

de pequenas moléculas as ligações que estabilizam o empacotamento cristalino

normalmente são iônicas e covalentes, nos cristais de macromoléculas

biológicas as ligações são normalmente ligações de hidrogênio.

2) Alto conteúdo de solvente. Os cristais de macromoléculas biológicas

apresentam alto conteúdo de solvente, se comparados com cristais de pequenas

moléculas, tal conteúdo de solvente permite que ligantes possam difundir-se

pelo retículo cristalino, permitindo o estudo de complexos entre proteínas e

ligantes.

3) Fragilidade a danos causados por radiação. A exposição de cristais de

proteínas às radiações ionizantes, como raios X, leva à quebra de ligações e a

geração de radicais livres no retículo cristalino, que podem quebrar as frágeis

ligações de hidrogênio que estabilizam o cristal.

Cristais de proteína normalmente apresentam:

6
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O conceito de simetria e sua

representação matemática é de grande

utilidade no estudo de macromoléculas

biológicas. A simetria está presente na

hélice dupla da molécula de DNA, está

presente no tetrâmero da hemoglobina,

na hélice alfa e em diversas estruturas de

macromoléculas biológicas. O mundo

macroscópico é rico de exemplos de

simetria, o trevo de quatro folhas, o corpo

humano (quanto aos seus aspectos

externos), certos tipos de conchas etc. Na

arte nas figuras de Escher. Entre as

moléculas a simetria é uma constante,

como na molécula de fulereno, conhecida

como a terceira forma mais estável do

carbono, atrás do diamante e grafite.

7

Conceito de simetria



A simetria está presente quando aplicamos uma operação simples como rotação,

reflexão ou translação a um objeto e trazemos este objeto à uma situação idêntica à

original. Vejamos um exemplo simples, um cubo, ao giramos 90o ao longo de um eixo

perpendicular a uma das faces, como mostrado na figura abaixo, o objeto fica com o

mesmo aspecto. As figuras inicial e final são indistinguíveis.

Cubo na posição inicial Cubo na girado 90o

8

Elementos de Simetria



1) Rotação. Representa o giro de um objeto em torno de um eixo (eixo de simetria)

2) Espelho. Representa a reflexão de um objeto. Está relacionado a um plano.

3) Centro de inversão. Se presente inverte as posições com relação ao centro.

4) Roto-translação. Aplicação de rotação seguida de translação.

5) Glide. Tipo especial de espelho, que translada após a reflexão.

Quando presente, a simetria pode ser representada por um operador matemático, ou

elemento de simetria. O operador de simetria relaciona pelo menos dois pontos

distintos de um objeto, que pode ser uma macromolécula biológica, ou um objeto

macroscópico. Para mantermos uma abordagem ampla, usaremos as coordenadas

cartesianas x, y, z, para indicar um ponto genérico, sob o qual será aplicado o

operador de simetria. Assim, podemos representar os operadores de simetria como

matrizes e vetores. Os cinco principais tipos operadores de simetria são os seguintes.

9
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Eixo de ordem 2, rotação de 180°

Num eixo de rotação de ordem n temos uma rotação de 360°/n. Na figura abaixo temos

uma rotação em torno do eixo y, o círculo branco indica um ponto genérico de

coordenadas genéricas x, y, z acima do plano. O círculo preto indica um ponto abaixo

do plano. A aplicação do operador de simetria eixo de ordem 2, ao longo do eixo y no

ponto com coordenadas x, y, z gera o elemento com coordenadas –x, y, -z.

Y

10

Elementos de Simetria (Rotações)



2

Uma rotação de 180o está representada abaixo, na figura temos o eixo de rotação

(eixo z) perpendicular ao plano. Para ilustrar a aplicação do operador de simetria,

usamos um ponto genérico de coordenadas x, y, z. Quando girado temos um ponto

de coordenadas –x, -y, z. O símbolo é usado para indicar um eixo de rotação de

ordem 2 perpendicular ao plano. O eixo de ordem 2 também é chamado eixo binário.

x, y, z

-x, -y, z

X

Y
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Na figura abaixo o eixo de rotação é o eixo x, o resultado da aplicação da rotação ao

longo do eixo x é a geração do ponto de coordenadas x, -y, -z. Podemos tirar uma

propriedade geral da aplicação da rotação de 180o, em torno dos eixos x, y e z. As

coordenadas mudam de sinal, exceto a coordenada referente ao eixo de rotação.

2

x, y, z

x, -y, -z

Y

X

x, y, z

x, -y, -z
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Eixos de ordem 2 são comuns em estruturas de proteínas, a hemoglobina de

mamíferos é um exemplo clássico. Sua estrutura quaternária é tetramérica, sendo

formada por 4 cadeias, duas alfa e duas beta, sua topologia apresenta um eixo de

ordem 2, que relaciona o dímero alfa1beta1 com o seu equivalente alfa2beta2, o eixo

de ordem 2 está indicado na figura.

Hemoglobina de “Chrysocyum brachiurus”. Código de acesso PDB: 1FHJ
Referência:

Fadel, V., Canduri, F., Olivieri, J.R., Smarra, A.L., Colombo, M.F., Bonilla-Rodriguez, G.O., de Azevedo, W.F. Crystal structure of

hemoglobin from the maned wolf (Chrysocyon brachyurus) using synchrotron radiation.(2003) Protein Pept.Lett. 10: 551-559
13
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3

O operador de simetria ilustrado abaixo representa uma rotação de 120o em torno do

eixo. O símbolo indica o eixo de ordem 3 perpendicular ao plano, este eixo

também é chamado de eixo ternário.

Y

X
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1 mm 85 Å

A figura abaixo é um exemplo interessante do reflexo da simetria molecular ao nível

macroscópico, nela vemos um cristal da proteína Purina Nucleosídeo Fosforilase

(PNP) (De Azevedo Jr. et al., 2003)(à esquerda), esta proteína é um trímero e

apresenta um eixo de ordem 3, que manifesta-se no cristal desta molécula, como

podemos ver claramente na figura. A estrutura da proteína está representada à direita.

A dimensão maior do cristal é da ordem de 1 mm (10-3 m) e a dimensão maior do

trímero é 85 Å ( 85 . 10-10 m), ou seja, o cristal é aproximadamente 5 ordens de

grandezas maior que a molécula, mas mantém sua simetria.

15

Elementos de Simetria (Rotações)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12914785?ordinalpos=65&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


O operador de simetria eixo de ordem 4, ou eixo quaternário, efetua uma rotação de

90o em torno do eixo z. O símbolo indica o eixo de ordem 4 perpendicular ao

plano. Na figura à direita temos um cristal da proteína lisozima, onde vemos

claramente a presença de um eixo de ordem 4.

x, y, z

-y, x, z

-x, -y, z

y, -x, z

Y

4
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6

Uma rotação de 60o em torno do eixo z caracteriza o operador eixo de ordem 6 (figura

da esquerda). O símbolo indica o eixo de ordem 6 perpendicular ao plano. Na

figura à direita temos um cristal da proteína enoil-redutase de Mycobacterium

tuberculosis, que exibe um eixo de ordem 6.

Y

X
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Aqui cabe uma observação adicional,

representamos eixos de ordem 2, 3, 4 e 6,

estes são os eixos possíveis de serem

encontrados em cristais, eixos de outras

ordens não são possíveis devidos às

exigências de simetria dos cristais. Apesar

da simetria do eixo de ordem 5 ser

observada em estruturas de proteínas

pentaméricas, como o capsídeo do

papillomavirus L1 (Bishop, B., Dasgupta,

J., Klein, M., Garcea, R.L.,

Christensen, N.D., Zhao, R., Chen, X.S.

Journal: (2007) J.Biol.Chem. 282: 31803-

31811) (figura ao lado acima), tal simetria

não está presente no cristal. Eixos de

ordem 5 são também encontrados na

natureza, como na estrela do mar,

mostrada ao lado.
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Sea star(Sea Life London Aquarium, 2011)

Human papillomavirus L1 capsid protein (PDB: 2R5H)
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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’

19
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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

20

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

21

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  =

22

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() =

23

Posição inicial: x, y, z

Posição 

após a 

rotação 

de 180o

x’, y’, z’

Y

X

Rotação e Translação de Estruturas



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

24
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Vamos mostrar um exemplo de 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. Os 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’

25

-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)

Rotação e Translação de Estruturas



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’

26

-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)

Rotação e Translação de Estruturas



A matriz rotação, representada anteriormente, 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 o

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

28
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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.

.

-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’

29
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plano YZ

x-x

Outro operador de simetria descreve a reflexão do espelho. Consideremos um espelho

no plano YZ, como indicado abaixo, um ponto na posição x será refletido, gerando um

objeto na posição –x, as coordenadas y e z permanecem a inalteradas. O operador de

simetria espelho é representado por m, e por uma linha grossa na posição por ele

ocupada.

X

30
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Podemos representar o operador de simetria espelho por um operador matemático,

como no caso dos eixos de rotação, neste caso a matriz que representa o espelho no

plano YZ é indicada abaixo.

Para aplicar o operador matemático espelho procedemos de forma análoga aos

operadores de rotação.

-1      0        0

0       1        0

0       0        1
m =

-1      0        0

0       1        0

0       0        1
= .

x

y

z
ou,  x’ = m.x

x’

y’

z’

31
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A matriz que representa o espelho no plano XY é indicada abaixo.

Para o plano XZ temos:

A regra de montagem das matrizes para o operador de simetria espelho é simples,

mudamos o sinal referente ao eixo que não está no plano espelho.

1      0        0

0       1        0

0       0        -1
m =

1      0        0

0       -1        0

0       0        1
m =

32
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1

plano YZ

(x,y,z)

(-x,-y,-z)

O operador centro de inversão troca todas as coordenadas da posição inicial, ou,

transforma um ponto genérico de coordenadas x,y,z em um ponto de coordenadas –x,-

y,-z, como mostrado abaixo. O centro de simetria é representado por 1, lê-se um

barra.

X
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Um centro de inversão, localizado na origem (0,0,0), pode ser representado por uma

matriz, como mostrada a seguir. O símbolo i é usado para representar o operador de

simetria centro de inversão.

Para aplicar o operador matemático centro de inversão, procedemos de forma análoga

aos operadores anteriores.

-1      0        0

0      -1        0

0       0       -1
i =

-1      0        0

0      -1        0

0       0       -1
= .

x

y

z
ou, x’ = i.x

x’

y’

z’
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plano YZ

(x+1/2,-y,-z)

(x,y,z)

X21

O eixo de roto-translação representa a fusão de duas operações, rotação conjugada a

uma translação. Tal operador de simetria é comum em macromoléculas biológicas,

como a hélice dupla do DNA e as hélices alfa presentes em proteínas. O eixo de roto-

translação, mostrado abaixo, representa uma rotação de 180o, seguida de uma

translação de metade (1/2) do eixo de rotação, no caso metade do eixo X.
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plano YZ

(x+1/2,-y,-z)

(x,y,z)

X21

O eixo que conjuga uma rotação de 180o com uma translação de metade do eixo é

chamado de eixo 21. Esta notação indica a rotação (eixo de ordem 2) e translação (o

inverso do símbolo ½), a translação sempre ocorre ao longo do eixo de rotação.
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Representamos o operador de simetria eixo de roto-translação, por uma matriz de

rotação e a soma do vetor translação. A translação é indicada em fração do eixo de

rotação, como indicado abaixo.

De uma forma geral, um eixo de roto-translação Rt indica a aplicação de um eixo de

rotação R, seguida de uma translação de t/R ao longo do eixo de rotação. A

translação é representada como uma fração do eixo de rotação. O eixo 21 é uma

rotação de 180º seguida de uma translação de metade (1/2) do eixo de rotação.

-1      0        0

0      -1        0

0       0        1
= .

x

y

z

ou, x’ = R2.x + t, onde t é o vetor translação ½ ao longo do eixo de 

rotação.

0

0

½

+
x’

y’

z’
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Rede= construção matemática

Base de átomos= entidade física

No estudo de cristalografia precisamos de uma definição matemática de cristal. Para

facilitar a visualização consideremos um cristal bidimensional. Num plano temos um

conjunto de pontos (construção matemática), igualmente espaçados, cada ponto

apresenta igual vizinhança, de forma que, um observador sobre um ponto qualquer

olhando para uma dada direção, não conseguirá diferir ao deslocar-se para outro ponto

da rede. Resumindo, os pontos são indistinguíveis, quando consideramos sua

vizinhança. Os pontos abaixo formam uma rede. Acoplando-se a cada ponto da rede

uma base de átomos (entidade física), sendo a mesma base de átomos para todos os

pontos da rede, teremos uma rede cristalina, ou um cristal bidimensional, mostrado

abaixo à direita.

+            =

Rede           +  base de átomos          =    cristal bidimensional
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Retículo= construção matemática

Base de átomos= entidade física

Retículo + base de átomos = Retículo cristalino

No caso tridimensional, temos que cada ponto do espaço tem que satisfazer a

condição de igual vizinhança em três dimensões. Os pontos têm que apresentar igual

espaçamento, formando assim um retículo (construção matemática). Acoplando-se a

cada ponto do retículo uma base de átomos (entidade física), temos um retículo

cristalino, o cristal tridimensional. A base de átomos pode ser tão simples como

átomos isolados ou tão complexas como um capsídeo de um vírus.
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α ângulo entre b e c

β ângulo entre a e c

γ ângulo entre a e b

a

b

c






Podemos pensar o cristal como uma pilha de tijolos ordenados. Cada tijolo encaixado

noutro. Desta forma temos uma pilha bem formada e com extremidades retas. O tijolo

básico que forma esta pilha é a cela unitária. Num cristal ela contém uma ou mais

moléculas. A cela unitária é a menor unidade que apresenta a simetria do cristal. A

partir da translação ao longo dos eixos do retículo teremos o cristal. Os eixos da cela

unitária recebem o nome de a, b e c, o ângulo entre os eixos a e b é chamado , entre

os eixos b e c é  e por último entre a e c o ângulo .
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Vcell = a.b.c [1 + 2 cos  cos  cos  - cos2 - cos2 - cos2]1/2

Uma cela unitária é a unidade básica de formação de um cristal, a repetição do

conteúdo da cela unitária nas 3 dimensões forma o cristal. Na analogia do cristal com

uma pilha ordenada de tijolos temos que cada tijolo representa uma cela unitária. Os

tijolos não precisam ter necessariamente ângulos de 90º, e cada lado pode ter

dimensões diferentes. O volume da cela unitária (ou do tijolo) é dado pela equação

abaixo, no caso de termos os ângulos interaxiais (alfa, beta e gama = 90 graus) a

equação reduz-se à expressão V = a.b.c. Para um cubo, além dos ângulos todos

iguais à 90º, temos os lados iguais, assim o volume fica V = a3 .
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A figura ao lado mostra a visão

estereográfica do empacotamento

cristalino da pepsina (Canduri et al.,

2001), onde a proteína está inserida na

cela unitária. Para cada ponto do retículo

cristalino, pontos não mostrados, temos

uma molécula (entidade física) associada

ao ponto. O empacotamento cristalino

serve para visualizar a presença de

elementos de simetria, na verdade os

programas que geram figuras do

empacotamento cristalino usam os

operadores de simetria para gerar o

empacotamento. Um cristal real

apresentam bilhões de moléculas, na

representação gráfica do empacotamento

cristalino visualizamos poucas moléculas,

para se ter uma ideia da ocupação do

cristal.
Canduri, F, Teodoro, LG, Fadel, V, Lorenzi, CC, Hial, V, Gomes, RA, Neto, JR, De Azevedo Jr., WF. Acta Crystallogr. Sect. D-

Biol. Crystallogr. 57(11):1560-70, 2001.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679720?ordinalpos=71&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


Na figura ao lado, cada molécula está

representada só com os carbonos alfa,

com uma linha ligando os átomos. Tal

representação simplifica a figura e dá

idéia dos elementos de estrutura

secundária presentes na proteína. A visão

estereográfica permite ver a profundidade

de figura. A figura da direita é a visão do

olho direito e a da esquerda do olho

esquerdo. Olhando para ambas figuras,

de forma relaxada, é possível ter noção

de tridimensionalidade da figura. Deixe

seu nariz no centro da figura e relaxe os

olhos, para visualizar em 3D. A caixa que

envolve as 4 moléculas é a cela unitária.

Canduri, F, Teodoro, LG, Fadel, V, Lorenzi, CC, Hial, V, Gomes, RA, Neto, JR, De Azevedo Jr., WF. Acta Crystallogr. Sect. D-

Biol. Crystallogr. 57(11):1560-70, 2001.
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Consideremos um conjunto de planos com igual distância entre eles, esta distância

chamaremos de distância interplanar, digamos que a distância interplanar para esta

família de planos seja “a”. Seja uma outra família de planos paralelos e com distância

interplanar “b”, esta nova família de planos não é paralela à primeira. Por último

consideremos uma terceira família de planos com distância interplanar “c”, esta

terceira família de planos não é paralela nem à primeira e nem à segunda família de

planos. As três famílias de planos interceptam-se em pontos, como os pontos de um

retículo, indicados abaixo.
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a

b

c



Se os ângulos entre as famílias de planos for 90 e as distâncias interplanares forem

todas iguais, teremos a formação de cubos. Outra forma é mantermos os ângulos

iguais à 90 e todos os espaçamentos diferentes entre si, teremos um sólido com lados

a  b  c (cristal ortorrômbico). Se formos combinando os ângulos e as distribuição dos

planos paralelos teremos sete formas possíveis de preencher o espaço, chamados

sistemas cristalinos.
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b

c



Sistema cristalino Relação entre ângulos e eixos

Triclínico Nenhuma

Monoclínico ==90  abc (eixo c único)

==90  abc (eixo b único)

Ortorrômbico ===90 abc

Tetragonal ===90 a=bc

Hexagonal ==90, =120 a=bc

Trigonal ==<90 a=b=c

Cúbico ===90 a=b=c

46

Sistemas Cristalinos



Os sistemas cristalinos permitem a

inclusão de pontos no retículo cristalino,

além dos presentes nos vértices da figura

(esferas pretas da figura ao lado). Para

que um ponto possa ser considerado

como pertencente ao retículo, faz-se

necessário que ele tenha igual vizinhança.

Usando-se tal critério, podemos

preencher o espaço tridimensional das

seguintes formas: 1) corpo centrado (I),

um ponto no centro da diagonal de corpo

do retículo. 2) Face centrada (F), um

ponto no centro da face.

b

Primitiva

a

c
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b

Primitiva (P) Corpo centrado (I)

a

c

b

a

c
1/2a, 1/2b, 1/2c

Uma cela unitária de corpo centrado apresenta, além dos pontos nos vértices, um

ponto no centro da diagonal de corpo, com coordenadas fracionárias ½, ½, ½ , como

mostrado na figura abaixo à direita.
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b

Face centrada (A )

1/2b, 1/2c, 0

a

c

b

a

c

Primitiva (P)

A centragem de face A apresenta ponto nas coordenadas 0, ½, ½ , como mostrada na

figura abaixo à direita. Se a face centrada fosse B o ponto estaria nas coordenadas

fracionárias ½, 0, ½ . A centragem C tem ponto nas coordenadas fracionárias ½, ½, 0.
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b

Toda as faces centradas (F) 

a

c

a

c

b

Primitiva (P)

0, 1/2b, 1/2c

1/2b, 1/2b, 0

1/2a, 1/2b, 0

A centragem F apresenta pontos no centro de todas as faces da cela unitária, como

mostrada na figura abaixo à direita.
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Fonte: http://www.chemsoc.org/ExemplarChem/entries/2003/bristol_cook/latticetypes.htm

A combinação das diferentes centragens

com os sete sistemas cristalinos gera 28

combinações possíveis. As 28

combinações possíveis geram retículos

equivalentes, eliminando-se os

equivalentes, chegamos a 14 retículos

únicos, chamados retículos de Bravais,

mostrados na figura ao lado.
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Combinando-se os 14 retículos de Bravais

com os elementos de simetria como eixos

de rotação e espelhos teremos 230

formas possíveis de preencher o espaço

do retículo cristalino. As 230 formas

possíveis são chamados de grupos

espaciais. A figura ao lado mostra o grupo

espacial P21. Este grupo espacial

apresenta um eixo de roto-translação 21 e

uma cela unitária primitiva “P”. Este grupo

espacial pertence ao sistema cristalino

monoclínico, que é caracterizado pela

presença de um eixo de ordem 2,

podendo ser este de roto-translação.
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Na figura ao lado temos o grupo espacial

P212121, que apresenta 3 eixos de roto-

translação e cela unitária primitiva (P),

este grupo espacial pertence ao sistema

cristalino ortorrômbico, que é

caracterizado pela presença de 3 eixos de

ordem 2, que podem ser de

rototranslação. Este é um dos grupo

espaciais mais comuns em cristais de

proteínas. Destes 230 grupos espaciais,

64 são possíveis para proteínas. Os

grupos que apresentam espelhos não são

possíveis para cristais de proteínas, pois

as proteínas naturais só apresentam

aminoácidos do tipo L. As informações

sobre os grupo espaciais estão

disponíveis na “International Tables for

Crystallography. Vol I”.
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Sistema Classe Símbolos dos grupos espaciais

Triclínico 1 P1

Monoclínico 2 P2, P21, C2

Ortorrômbico

222

C222, P222, P212121, P21212, P2221, 

C2221, F222,

I222, I212121

Tetragonal 4

422

P4, P41, P42, P43, I4, I41

P422, P4212, P4122, P41212, P4222, 

P42212, P43212,

P4322, I422, I4122

Trigonal 3

32

P3, P31, P32, R3

P312, P321, P3121, P3112, P3212, 

P3221, R32

Hexagonal 6

622

P6, P65, P64, P63, P62, P61

P622, P6122, P6222, P6322, P6422, 

P5622

Cúbico 23

432

P23, F23, I23, P213, I213

P432, P4132, P4232, P4332, F432, 

F4132, I432, I4132
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