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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The assembly of bacterial genomes consists of a process of reordering fragments so that 
the original genome can be represented. However, to maximize the results of genome 
assembly, some steps are required, for instance, read quality analysis and 
preprocessing, repetition identification and quality check. The process of assembly of 
genomes is a complex step that involves the type of sequencing that was used, there are 
several types of sequencers which imply different characteristics for each one for 
example: fragments size, throughput, among others. Analyzing these characteristics 
requires the use of several computational tools, to assist in all the processes mentioned 
above, and since the range of software available is quite broad and distinct, it is 
necessary for the user to learn to work with this computational diversity, dominating 
often knowledge that is not of the biological area, implying in less time for a deepening 
in biological questions. Based on this context, we developed a pipeline to perform an 
automated fragment analysis, read preprocessing, genome assembly and orientation of 
contigs, having as the assembly the main objective of the pipeline and that it will be 
managed by a Web application called GATOOL (Genome Assembly Tool). Aiming to 
evaluate the performance of the application, tests were carried out with two samples of 
prokaryotic organisms, which are: Bacillus amyloliquefaciens and Serratia marcescens. 
Also perform a test with seven SRA samples. Both organisms are sequenced on the Ion 
PGMTM platform. The tools used to perform the assembly were SPAdes and Velvet, both 
assemblers use de Bruijn graph algorithm as a paradigm for the assembly of the 
genome, after this stage the resulting set of contigs was ordered through the 
CONTIGuator, which is a reference ordering . We observed that the interface GATOOL 
allowed a quick and easy execution of several steps and processes in the field of genome 
assembly, including the assembly of two prokaryotic species in an automated way, thus 
facilitating the use and accomplishment of such processes by any user. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: NGS, pipeline, Genome Assembly, Bacterial
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ResumoResumoResumoResumo    

A montagem de genomas bacterianos é um processo de reordenação de fragmentos, de 
forma que se possa representar o genoma original. Entretanto, para que a montagem de 
um genoma seja realizada visando maximizar os resultados, é preciso que algumas 
etapas sejam cumpridas, por exemplo: a análise dos fragmentos, o pré-processamento 
destes fragmentos e novamente uma repetição do processo de análise, para verificar a 
eficácia do pré-processamento realizado. O processo de montagem de genomas é uma 
etapa complexa, que envolve o tipo de sequenciamento que foi utilizado. Existem 
diversos tipos de sequenciadores, o que implica características distintas em cada um, 
como por exemplo: tamanho dos fragmentos, quantidade de fragmentos gerados por 
corrida, dentre outros. Analisando essas características, faz-se necessária a utilização de 
diversas ferramentas computacionais para auxiliar a todos os processos citados 
anteriormente e, como a gama de softwares disponíveis é bem ampla e distinta, é 
importante que o usuário domine essa diversidade computacional, contendo muitas 
vezes conhecimentos que não são da área biológica, implicando menos tempo para um 
aprofundamento das questões biológicas. Com base neste contexto, propõem-se um 
pipeline para a realização da análise de fragmentos, pré-processamento dos fragmentos, 
montagem de genomas e orientação de contigs, tendo como a montagem o objetivo 
principal do pipeline e este será gerenciado por uma aplicação web chamada GATOOL 
(Genome Assembly Tool). Visando avaliar o desempenho da aplicação, foram feitos 
testes com duas amostras de organismos procariontes, que são: Bacillus 
amyloliquefaciens e Serratia marcescens. Também foram realizados testes com sete 
amostras SRA. Ambos os organismos estão sequenciados na plataforma Ion PGMTM. Os 
montadores usados foram o SPAdes e o Velvet, ambos montadores, utilizam o algorítmo 
grafo de Bruijn como paradigma para a montagem do genoma; após esta etapa, o 
conjunto de contigs resultante foi ordenado através do CONTIGuator, que é uma 
ordenação por referência. Observamos que a interface GATOOL permitiu uma execução 
rápida e fácil de diversas etapas e processos no campo da montagem de genomas, 
inclusive realizando a montagem de duas espécies procariontes de maneira 
automatizada, facilitando assim a utilização e realização de tais processos por qualquer 
usuário.    

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave:NGS, pipeline, Montagem de Genoma, Bactéria. 
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Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1     

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O que me preocupa não é o grito dos 
maus. É o silêncio dos bons. 

 
Martin Luther King  

 

O sequenciamento de DNA é um método para determinar a ordem exata dos 
nucleotídeos presentes em uma molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA). O 
sequenciamento do DNA tem crescido em larga escala durante as últimas décadas e com 
isso, a habilidade em sequenciar o DNA, também tem se tornado mais acessível a 
diversos pesquisadores no mundo. Um dos principais fatores desse crescimento foi o 
Projeto Genoma Humano. Neste projeto foi sequenciado o genoma humano completo, 
com um custo de U$$ 3 bilhões de dólares em 13 anos, sendo finalizado em 2001. 
[Lander et al, 2001] e [Venter et al., 2001]. Outro fator relevante foi a capacidade de 
produção, em grande quantidade, de fragmentos pelos sequenciadores e a diminuição 
do custo para gerar esse alto volume de reads ouleituras. [Wetterstrand, 2014]. 

O método de sequenciamento utilizado no projeto genoma humano é conhecido 
como sequenciamento Sanger ou método da terminação em cadeia, desenvolvido em 
1975 por Edward Sanger [Sangeret al., 1977]. Esse método é considerado como uma 
tecnologia de primeira geração de sequenciadores de DNA, tendo figurado durante duas 
décadas como a principal metodologia de sequenciamento. Desde a publicação do 
genoma humano, a busca por tecnologias mais eficientes do que o método Sanger nos 
quesitos de redução de custos e velocidade de sequenciamento cresceu. Isso 
proporcionou o surgimento das tecnologias NGS - Next Generation Sequencing, ou 
sequenciamento de próxima geração. Tais máquinas foram caracterizadas como a 
segunda geração de tecnologias de sequenciamento. 

As tecnologias NGS permitem sequenciar milhões de pequenos fragmentos do 
DNA em paralelo, e devido ao seu high-throuput (alto volume), é possível sequenciar um 
genoma inteiro em alguns dias [Behjati; Tarpey, 2013]. Os métodos NGS contribuem 
para acelerar avanços na genômica e possuem aplicações em diversas áreas, como: 
saúde, agricultura, pecuária, biotecnologia, entre outras. Essa tecnologia é usada na 
pecuária, através de [Hillier et al., 2004], os quais afirmam que o primeiro animal de 
produção a ter o genoma sequenciado foi a galinha doméstica (Gallus gallus); o genoma 
contava com um bilhão de pares de base (pb) e 40% do tamanho do genoma humano. 

As tecnologias NGS também são usadas na área de clínica médica; como 
exemplo, podemos citar a predição e o prognóstico do câncer. Para a caracterização do 
câncer, utilizavam-se de técnicas como Sanger, PCR, dentre outras. No entanto, a taxa 
aumentada de biomarcadores relevantes mostrou que os métodos antigos são 
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ineficientes e que as tecnologias de nova geração são eficientes devido a sua capacidade 
de sequenciamento massivo paralelo. [Luthra et al., 2015]. 

Observam-se as diversas aplicações disponíveis no campo do sequenciamento 
de genomas utilizando as tecnologias NGS, entretanto, para a realização dessas 
aplicações, é preciso analisar qual sequenciador utilizar. Existem diversos 
sequenciadores de segunda geração, entre eles podemos citar: Roche 454 System, 
Ilumina HiSeq 2000, Ab SOLiD System e Ion Torrent, [Shokralla et al., 2012]. 

Os sequenciadores possuem diversas diferenças dentre elas, podemos citar: 
tempo de corrida, tamanho máximo dos reads (leituras) e quantidade de leituras 
geradas por “corrida”. O que significam, respectivamente, o tempo gasto durante todo o 
processo de sequenciamento, que varia de sequenciador para sequenciador, já o número 
máximo de fragmentos que cada máquina pode gerar por corrida, por exemplo, dados 
resultantes de ionTorrent tem o tamanho de fragmentos entre 100 e 200 pares de bases, 
ou seja, alguns sequenciadores podem gerar fragmentos de DNA mais longos e outros 
mais curtos e a quantidade de fragmentos gerados por corrida, pois podemos ter muitos 
reads de tamanhos curtos e por outro lado podemos ter poucos reads com tamanhos 
longos. 

O rápido progresso nas tecnologias de sequenciamento de DNA tem promovido 
uma redução de custos e um rápido aumento na geração de dados. Constantemente, 
genomas de diversos organismos estão sendo sequenciados, gerando uma grande 
quantidade de dados genéticos depositados pelo mundo. [Wetterstrand, 2014].  

O grande número de genomas sequenciados é proveniente de diversas 
aplicações com os NGS, das quais podemos citar: prognósticos e terapias, culturas 
prósperas e diagnósticos aperfeiçoados. Devido a essa variedade de aplicações é 
necessário analisar, por meio de métodos e técnicas computacionais, o grande volume 
de dados, que permitirá extrair informações valiosas nos diversos processos e, 
consequentemente, promoverconhecimento em inúmeras áreas. 

Nesse contexto, a Bioinformática é uma área interdisciplinar entre a ciência da 
computação e a biologia, contando com diversas aplicações oriundas das Tecnologias da 
Informação, integrando-as com dados biológicos [Alves, 2013]. A mesma ideia é 
partilhada por Chastel [2007], o qual afirma que o principal objetivo da bioinformática é 
criar e aplicar métodos, para solucionar problemas da biologia molecular e com isso, 
desenvolver ferramentas para extrair informações biológicas. 

Analisando a definição dada por Alves [2013] e apoiada por Chastel [2007], é 
notável a importância da bioinformática na resolução dos problemas já mencionados, 
que decorrem da crescente avalanche de dados de genomas depositados em bancos de 
dados públicos. De acordo com Nagarajan et al. [2010], esta grande quantidade de dados 
gerados pelas tecnologias NGS podem ser classificados em dois tipos: drafts (rascunhos 
de genomas) ou genomas completos. 

O rascunho do genoma é composto por centenas ou milhares de contigs, que são 
sequências consenso formada pelo pareamento de várias leituras. Ordenando e 
orientando esses contigs, temos a formação de scaffolds que são contigs orientados, o 
que facilitará o fechamento do genoma [Rissman et al. 2009]. Montar rascunhos de 
genomas é mais fácil e barato do que montar genomas completos, enquanto um 
rascunho é produzido em algumas horas, uma montagem completa pode levar até anos. 
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[Nagrajan, 2010]. 

De acordo com Taylor et al. [2012], finalizar genomas possibilita uma análise 
muito mais rica e precisa sobre o genoma. Tal afirmação é enfatizada no pensamento de 
Liberman [2004], quando este afirma que caracterizar genomas completos é importante, 
pois permite obter uma visão geral da arquitetura genética de um determinado 
organismo. Portanto, ter acesso ao DNA da espécie é importante, pois dentre diversas 
características, temos a hereditariedade como uma das mais relevantes. [Gon, 2015]. 

Portanto, no sequenciamento do genoma, o processo de fechamento de gaps é 
extremamente importante. Porém com um alto custo e de difícil realização devido ao 
alto tempo consumido e a dificuldade de automação. Para um completo fechamento de 
gaps em rascunhos de genomas é necessário a utilização de uma metodologia de 
sequenciamento como por exemplo: Sanger, PCR dentre outros. Entende-se por PCR 
(Polymerase Chain Reaction) ou reação da cadeia polimerase, o processo em que se 
amplifica uma única cópia de partes do DNA, gerando milhares de cópias [Xu et al. 
2004]. Além disso as regiões amplificadas pelo PCR, precisam ser sequenciadas com a 
metodologia de primeira geração, o que implica em mais tempo gasto e maior custo 
financeiro. 

Muitas ferramentas computacionais têm sido desenvolvidas recentemente 
visando a resolução deste problema. Através do resultado da montagem, os contigs 
(sequência consenso) são mapeados sobre um genoma de referência próximo da espécie 
(geralmente dentro da própria espécie ou o mais próximo possível) analisada, 
maximizando assim a finalização do genoma. 

A rápida expansão de programas computadorizados tem obtido êxito nas 
diversas tarefas envolvidas no sequenciamento de genomas, como por exemplo, 
montagem de genomas, análise de fragmentos NGS, finalização de genomas, entre 
outras. 

Entretanto, observamos outros problemas como: redução de tempo; custo no 
processo de finalização de genomas; automatização das diversas tarefas no 
sequenciamento; conhecimento prévio na área computacional; tempo elevado para 
treinar profissionais; além da complexidade dos fatores biológicos envolvidos nos 
processos, como por exemplo, o fechamento de gaps através das reações de PCR e a 
utilização do método Sanger. 

Ferramentas computacionais com objetivos de montagem e finalização 
degenomas são adoções importantes, pois permitem que os processos 
sejamdesenvolvidos in silico (atividades via simulações computacionais), e isso garante 
a resolução dos problemas mencionados. Portanto, o uso de um sistema que permita 
que profissionais de áreas variadas possam utilizá-lo apenas com conhecimentos 
básicos de informática, e que desprendam pouco esforço e tempo na realização das 
tarefas envolvidas no sequenciamento de genomas, contribuirá demaneira ímpar para 
diversos pesquisadores no mundo. 

A utilização in silico, através de ferramentas computacionais, permite diversos 
benefícios para área biológica, como por exemplo: o tempo reduzido de treinamento, a 
alta complexidade de tarefas da área biológica sendo agora minimizadas, a redução 
dotempo numa montagem de genoma, dentre outros. 

Os usuários de um sistema computacional com essas características não 
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precisariam identificar nem conhecer como as ferramentas foram instaladas, sendo 
necessário apenas que se adaptem à utilização do software, bem como às tarefas 
complexas da área biológica, seguiriam o mesmo princípio, pois estariam encapsuladas 
na ferramenta. Isso proporcionaria resultados mais acurados e contribuiria para a 
disseminação do uso das tecnologias da informação na sociedade. 

1.11.11.11.1 Motivação e RelevânciaMotivação e RelevânciaMotivação e RelevânciaMotivação e Relevância    

O desenvolvimento da espécie humana está ligado de forma indissociável às 
tecnologias fundamentais desenvolvidas há milhares de anos, como por exemplo: os 
utensílios de pedra, o domínio do fogo, as pinturas rupestres e a linguagem. Todas as 
épocas têm suas técnicas próprias, que podem ser consideradas como fatores 
demudança social. 

No mundo contemporâneo, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
representam uma força dominante no processo de mudança social, surgindo como uma 
nova sociedade, a sociedade da informação [Castells, 2003]. As TIC estão presentes no 
cotidiano de todos, desde grandes corporações a usuários comuns. Obtemos dinheiro 
nos caixas eletrônicos, pagamos despesas através dos smartphones, compramos 
passagens aéreas através de alguns click’s.  

Essa nova forma de sociedade tem proporcionado revoluções em diversas áreas: 
na medicina, na biologia, na produção artística, na indústria, entre outros. Conforme 
podemos constatar, segundo Castells [2003], a sociedade vive os impactos de uma nova 
ordem econômica e social, na qual o cerne das transformações refere-se àstecnologias 
da informação e comunicação (TIC). 

Atualmente, a informática possui um escopo amplo de atuação, o que viabiliza a 
atenção de diversas áreas, dentre estas podemos citar a bioinformática, que através de 
algoritmos, métodos e técnicas computacionais viabiliza a resolução de 
diversosproblemas biológicos. 

Podemos destacar algumas áreas de relevância no campo da bioinformática que 
são: montagem de genomas, anotação genômica, predição de genes, sequenciamento de 
genomas bacterianos, entre outros. Neste contexto, o sequenciamento de genomas 
bacterianos é uma área de grande importância para pesquisadores do mundo todo, pois 
como é sabido o estudo das bactérias fornecem diversas informações importantes 
dentre elas a associação com várias doençasinfecciosas. 

Podemos citar as Micobactérias pertencentes ao gênero Mycobacterium e seus 
representantes mais conhecidos, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae, 
que são os causadores da tuberculose e da hanseníase,respectivamente. Algumas 
empresas já possuem investimentos no desenvolvimento e na descoberta de novos 
medicamentos a partir de análises genômicas, além de tratamentos mais precisos. 
Devido a essa importância, o primeiro genoma completo da bactéria (Haemophilus 
Influenza), foi completado em 1995 [Fleischmann et al., 1995]. Isto possibilitou um 
rápido avanço no sequenciamento de outras bactérias através detecnologias 
computadorizadas. 

A utilização de ferramentas computacionais por pesquisadores voltados ao 
sequenciamento de genomas bacterianos é uma tarefa que demanda conhecimento 
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técnico em informática, pois existe um grande número de programas e estes possuem 
formas e instruções distintas para seu correto funcionamento e operação. Estes fatores 
podem gerar um certo desconforto em alguns profissionais, pois eles não se sentem 
seguros na realização da instalação dessas ferramentas e, às vezes, ocasionam erros na 
tentativa de realização deste processo, contribuindo negativamente para que algumas 
pesquisas sejam interrompidas e que as etapas não sejam executadas demaneira 
correta. 

A utilização de um sistema de informação que promova uma integração entre as 
diversas ferramentas envolvidas no sequenciamento de genomas bacterianos, que 
automatize os processos envolvidos na montagem de genomas bacterianos e permita 
que a utilização de tal ferramenta seja realizada por qualquer usuário, é considerada 
uma importante adoção para bioinformatas. Além de buscar a resolução de diversos 
problemas encontrados no sequenciamento de genomas in silico. 

1.21.21.21.2 JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

As tecnologias NGS revolucionaram a forma de sequenciamento de genomas 
bacterianos, proporcionando novas possibilidades em diversas áreas, como: medicina, 
farmácia, botânica, pecuária, entre outras. Sequenciar um genoma no passado era algo 
inacessível a diversos pesquisadores além de ter um alto custo financeiro. Com o 
surgimento das tecnologias NGS é possível realizar o sequenciamento de bilhões 
depares de base (pb) num único dia. 

Esta inovação proporcionou crescimento e difusão desses conhecimentos e 
tecnologias, o que causou uma explosão de dados oriundos desequenciamentos de 
genomas bacterianos, sendo necessários métodos e técnicas para realizar a análise dessa 
imensa quantidade de dados. A Bioinformática é uma área interdisciplinar entre a 
ciência da computação e a biologia, sendo responsável porauxiliar tais práticas na 
realização das análises desses tipos de dos dados. 

A montagem de um genoma bacteriano é importante pois, dentre vários fatores, 
permite a identificação de doenças infecciosas e de genes. Para a realização da 
montagem do genoma bacteriano, a utilização de um sistema computacional é de 
extrema valia e trará diversas vantagens nas etapas da montagem. 

Dada a carência de ferramentas computacionais automatizadas e de código 
fonte livre para a realização da montagem de genomas bacterianos, o que se propõe 
neste estudo é o desenvolvimento de um sistema web que permita montar genomas 
bacterianos, análise do genoma e a maximização da finalização do genoma, de maneira 
totalmente automatizada, porém com a possibilidade de interação com ousuário. 

Além de ser de fácil utilização, proporcionará menos chance do usuário se 
frustrar e abandonar a utilização do sistema, contribuindo assim para umamelhor 
satisfação entre utilizador e a tecnologia. O sistema será open source, o que possibilitará 
que qualquer usuário possa ter acesso de forma gratuita. Esta ferramenta não será 
disponibilizada online através da web, como um serviço, ao invés disso, será 
disponibilizada para download de formagratuita apenas respeitando a licença de 
utilização. 

Este sistema será de extrema importância para o utilizador, pois ele não 
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necessitará deter conhecimentos técnicos em computação, pois este software estará 
totalmente integrado com as melhores ferramentas computacionais disponíveis para a 
montagem de genomas bacterianos. Além de promover uma maior integração e 
liberdade para o usuário, o pipeline oferecerá análises sobre o genoma com 
possibilidade de interação do usuário, visando um melhor resultado final em cada etapa. 
Tal aplicação também guiará o utilizador através de um protocolo bem definido para a 
realização da montagem do genoma, bem como preencherá lacunas decorrentes do 
processo de montagem do genoma, buscando assim a maximização dafinalização do 
genoma in silico. 

1.31.31.31.3 ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
 

Desenvolver uma ferramenta automatizada chamada GATOOL para montagem 
de genomas bacterianos, com dados provenientes de sequenciadores NGS. 

1.41.41.41.4 Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos     
 

� Item 1: Determinar as etapas para a montagem do genoma bacteriano, com dados 
de plataformas NGS. 

� Item 2: Avaliar diferentes softwares para montagem de novo de genoma 
bacteriano; 

� Item 3: Desenvolver um pipeline para automatizar a execução das etapas da 
montagem do genoma bacteriano; 

� Item 4: Disponibilizar a ferramenta para ser usada livremente. 

1.51.51.51.5 Organização do TrabalhoOrganização do TrabalhoOrganização do TrabalhoOrganização do Trabalho    

Estadissertação apresenta, além desta introdução, cinco capítulos dispostos 
conforme os objetivos e os procedimentos analíticos adotados ao longo da pesquisa. 
Nesse sentido, no Capítulo 2, apresentamos as referências que embasaram o trabalho, 
bem como apresentamos os trabalhos relacionados com a pesquisa que foi realizada. No 
Capítulo 3, explicamos em detalhes os materiais que utilizamos bem como os métodos. 
Foi elucidado também o processo de seleção das ferramentas que compõem o pipeline, 
descrevemos a arquitetura do pipeline e suas etapas. 

No capítulo 4, apresentamos uma versão inicial da ferramenta e descrevemos 
suas funcionalidades; bem como demonstramos, através de relatórios gerados no 
próprio sistema que este oferece saída de dados para que o pesquisador que utilize a 
ferramenta, seja capaz de tomar decisões de forma rápida e acurada. 

No capítulo 5, apresentaremos alguns testes realizados com os montadores de 
genomas, a fim de obtermos os montadores que serão utilizados no pipeline. Por fim, 
apresentaremos algumas considerações com as principais constatações, ponderações e 
perspectivas levantadas não somente neste último capítulo, mas durante toda a 
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pesquisa, discutindo as aplicações da ferramenta desenvolvida e possíveis propostas de 
trabalhos futuros com base nesse estudo. As ferramentas utilizadas bem como as 
instruções de instalação e configuração estão disponíveis no Apêndice A; no Apêndice B, 
encontra-se o documento que mostra todos os parâmetros das ferramentas que foram 
utilizadas e que tiveram que ser alteradas.
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Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2     

Revisão da LiteraturaRevisão da LiteraturaRevisão da LiteraturaRevisão da Literatura    

“Eu sou a ressureção e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá;” 

-- João cáp: 11; v:25 

2.12.12.12.1 Sequenciamento do DNASequenciamento do DNASequenciamento do DNASequenciamento do DNA    

O sequenciamento do DNA consiste em determinar a sequência de bases de toda 
ou parte da molécula de DNA. A informação contida no DNA é codificada na ordem das 
bases (A, C, G, T), que são respectivamente: Adenina, Citosina, Guanina e Timina. O 
propósito de sequenciar o DNA é determinar a ordem (sequência) de uma dada 
molécula. Entre as diversas razões para se conhecer a sequência da molécula podemos 
citar fazer predições a respeito da função e facilitar a manipulação da molécula, além de 
poder ajudar biólogos e profissionais da saúde em uma diversidade de aplicações como: 
clonagem molecular, reprodução, busca de genes patogênicos e estudos comparativos e 
evolução. [Liu et al., 2012]. 

A habilidade de sequenciar o DNA é um ramo importante da biologia molecular. 
Técnicas para sequenciar o DNA foram desenvolvidas há algum tempo, diversos 
documentos citam métodos publicados desde 1977. Existem duas técnicas amplamente 
utilizadas, estes métodos são conhecidos como ‘chain termination’ e ‘chemical 
degradation’, também conhecidos como Sanger e Maxanand Gilbert respectivamente 
[Sangeret al., 1977]. O método da terminação da cadeia prevaleceu sobre o método da 
degradação química, dentre os motivos para isso, podemos citar menor complexidade e 
maior adaptabilidade, visando a geração de dados em larga escala. 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Primeira Geração Primeira Geração Primeira Geração Primeira Geração ----    SangerSangerSangerSanger    

Este método visa obter a sequência do DNA utilizando a DNA polimerase, que é 
uma enzima responsável por incorporar nucleotídeos à fita do DNA durante o processo 
de duplicação. Para o sequenciamento, usam-se nucleotídeos normais e também, 
nucleotídeos modificados quimicamente no grupo 3’-hidroxila e 2’-hidroxila, chamados 
de didesoxinucleotídeos. Estes nucleotídeos modificados são incorporados 
aleatoriamente na extremidade 3’ da cadeia de nucleotídeos, causando uma terminação 
antecipada no alongamento da cadeia, gerando assim fragmentos de tamanhos 
aleatórios. 

O método Sanger [Sangeret al., 1977], foi a técnica usada amplamente para 
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sequenciamento de DNA. Durante quase 20 anos sofreu diversas modificações, mas o 
princípio permanece o mesmo. O método supracitado foi utilizado para completar o 
genoma humano, inicialmente liderado pelo Consórcio Internacional de Sequenciamento 
do Genoma Humano [Morozova; Marra, 2008]. 

Segundo [LIU et al., 2012], o sequenciamento do DNA deve ter algumas 
características como: rapidez, boa acurácia, facilidade de uso e baixo custo. Entretanto, o 
método Sanger é um método que não oferece algumas características importantes no 
processo de sequenciamento como por exemplo, grande quantidade de dados gerados 
por execução e redução nos custos para se obter sequências genômicas. 

Devido a isso tem sido substituído por diversas tecnologias de sequenciamento 
de alta volume, que oferecem um grande aumento na relação custo-benefício. O método 
Sanger é considerado como uma tecnologia de primeira geração. 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Segunda Geração Segunda Geração Segunda Geração Segunda Geração ----    Tecnologias NGSTecnologias NGSTecnologias NGSTecnologias NGS    

A nova geração de sequenciamento surgiu em 2005, quando novas máquinas 
apareceram utilizando-se de técnicas diferentes do método Sanger, o qual foi a base de 
muitos aparelhos de sequenciamento de DNA durante décadas. O sequenciamento do 
DNA através das tecnologias de sequenciamento NGS impactaram esse processo ao 
gerar grandes quantidades de dados com preço mais baixo que o método Sanger 
[Shendure; Ji, 2008]. 

Através desta técnica era possível produzir grandes volumes de dados numa 
única execução de um dado sequenciador. Aliado a esta capacidade de geração de pares 
de base está o custo mais acessível para realizar o sequenciamento e o baixo tempo para 
sequenciar [Quail et al., 2012]. Esta relação custo-benefício é o reflexo da quantidade de 
dados gerados por execução e pela redução de custos para se obter sequências 
genômicas, conforme pode ser observado na Figura 1. 

    

Figura Figura Figura Figura 1111:::: Evolução dos Custos de sequenciamento. Eixo (y), temos o valor em U$$ e no eixo (x) 
temos a quantidade de tempo. Adaptado de Wetterstrand, 2014. 

 

O gráfico mostra a evolução dos custos para obtenção de 1Mpb de DNA em 
dólares (k = mil). O contador é iniciado na publicação do genoma humano, em 2001. De 
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acordo ainda com a Figura 1, os custos vêm diminuindo consideravelmente. Além disso, 
ainda pode ser observado na mesma figura que existe um declive no gráfico em meados 
de 2007, o qual pode ser entendido como uma migração dos usuários que utilizavam o 
método Sanger para as tecnologias NGS [Wetterstrand, 2014]. 

As limitações do sequenciamento com o método Sanger, mostraram a 
necessidade por tecnologias novas e melhores no sequenciamento, que possam 
sequenciar um grande número de genomas [Metzker, 2009]. Com base nas informações 
mencionadas anteriormente, pode-se perceber a necessidade de novas tecnologias que 
melhorassem o processo e que oferecessem redução de custos e uma rápida leitura de 
genomas completos. Estas razões contribuíram para o desenvolvimento dos 
sequenciadores NGS. 

As tecnologias NGS são diferentes do método Sanger em aspectos como: análise 
paralela e alto volume. No entanto, a maior vantagem oferecida pelas tecnologias NGS é 
a habilidade de produzir uma enorme quantidade de dados, em alguns casos bilhões de 
fragmentos curtos por execução do sequenciador. (METZKER, 2010). 

Segundo [Shokralla et al., 2012], as tecnologias NGS podem ser caracterizadas em 
duas categorias principais, todas de cunho comercial: o primeiro grupo são as 
tecnologias baseadas em técnicas de PCR; e o segundo grupo, conhecido como SMS 
Single Molecule Sequencing, ou sequenciamento de molécula única, que corresponde à 
terceira geração. Atualmente, no primeiro grupo temos cinco plataformas disponíveis: 
Roche 454 Sequenciador Genômica (Roche Diagnostics Corp., Branford, CT, USA); HiSeq 
2000 (Illumina Inc., San Diego, CA, USA); AB SOLiD System (LifeTechnologies Corp., 
Carlsbad, CA, USA); Ion Personal Genome Machine (LifeTechnologies, South San 
Francisco, CA, USA) e Qiagen Intelligent Biosystems. [XIAO, 2016]. 

As plataformas de sequenciamento da segunda geração possuem características 
importantes como: tamanho dos fragmentos, número máximo de fragmentos por 
corrida, sequenciamento de saída por corrida e o tempo gasto no processo de 
sequenciamento. Tais métricas são de extrema importância, pois diferem de 
sequenciador para sequenciador, conforme pode ser observado na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1111: Comparativo entre sequenciadores NGS 

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma    
Tamanho doTamanho doTamanho doTamanho do    

Fragmento(pb)Fragmento(pb)Fragmento(pb)Fragmento(pb)    

Número Número Número Número 

máximomáximomáximomáximo    

fragmentosfragmentosfragmentosfragmentos    

/corrida/corrida/corrida/corrida    

SaídaSaídaSaídaSaída    

sequenciamentosequenciamentosequenciamentosequenciamento    

/corrida/corrida/corrida/corrida    

TempoTempoTempoTempo    

gastogastogastogasto    

Tecnologias 

NGS 

Roche 454 GS 

FLX 
400-500 1x106 ≤500 Mb 10 h 
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baseadas 

em PCR. 
Roche 454 GS 

FLX+ 
600–800 1x106 ≤700 Mb 23 h 

Roche 454 GS 

Junior 
400–450 1x105 ˜35 Mb 10 h 

Illumina HiSeq 
2000 

100–200 6x109 ≤540-600 Gb 11 d 

Illumina HiSeq 
1000 

100–200 3x109 ≤270-300 Gb 8.5 d 

Illumina GAIIx 50–75 6.4x108 ≤95 Gb 
7.5-14.5 

d 

Illumina MiSeq 100–150 7x106 ≤1-2 Gb 19-27 h 

 
AB SOLiD 

5500 
35–75 2.4x109 ˜100 Gb 4 d 

AB SOLiD 
5500 xl system 

35–75 6x109 ˜250 Gb 7-8 d 

Ion Torrent 314 
chip 

100–200 1x106 ≥10 Mb 3.5 h 

Ion Torrent 316 
chip 

100–200 6x106 ≥100 Mb 4.7 h 

Ion Torrent 318 
chip 

100–200 11x106 ≥1 Gb 5.5 h 

Intelligent 
Biosystems 

(Qiagen) 

MAX-Seq 

2x55 75M/faixa 132GB 2,5 d 
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Intelligent 
Biosystems 

(Qiagen) 

Mini-20 

2x100 20M/faixa 80GB 2,5 d 

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017.    

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Terceira Geração Terceira Geração Terceira Geração Terceira Geração ----    Tecnologias SMSTecnologias SMSTecnologias SMSTecnologias SMS    

O primeiro equipamento da terceira geração surgiu comercialmente em 2011, 
conhecido como SMRT - Single Molecule Real Time, ou sequenciador de molécula única 
em tempo real. De acordo com Schadt et al. [2010], o PacBioRS da PacificBiosciences 
inovou no sequenciamento através da identificação das bases em uma molécula única, 
com a incorporação de nucleotídeos marcados na molécula crescente de DNA por uma 
polimerase. Essas polimerases são presas a compartimentos pequenos, distribuídos em 
uma placa e são chamados de ZMW - Zero-Mode Waveguide; quando os nucleotídeos são
adicionados na fita crescente do DNA, eles são identificados opticamente. [Mardis, 
2013]. 

O Sequenciamento de Molécula Única não é baseado em PCR e atualmente três 
sistemas de molécula estão disponíveis: HeliScope (Helicos BioSciences Corp., 
Cambridge, MA, USA), PacBio RS SMRT system (Pacific Biosciences, Menlo Park, CA, 
USA) e MiniON (Oxford Nanopore, Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, UK). As 
tecnologias SMS caracterizaram a terceira geração de sequenciamento, e com ela vieram 
alguns benefícios como fragmentos longos, mais longos que os de primeira geração, 
porém a alta taxa de erro e o alto custo ainda são fatores que limitam essa tecnologia. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 2222:::: Comparativo entre Tecnologias SMS 

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma    

Tam.Tam.Tam.Tam.    

fragmentofragmentofragmentofragmento    

(pb)(pb)(pb)(pb)    

Num.Num.Num.Num.    

fragmentosfragmentosfragmentosfragmentos    

/corrida/corrida/corrida/corrida    

SaídaSaídaSaídaSaída    

Sequenc/Sequenc/Sequenc/Sequenc/    

corridacorridacorridacorrida    

TempoTempoTempoTempo    

gastogastogastogasto    

TecnologiasTecnologiasTecnologiasTecnologias    

de Moléculade Moléculade Moléculade Molécula    

ÚnicaÚnicaÚnicaÚnica    

Helicos 
HeliScope 

30-35 1x109 20–28 Gb ≤1 d 
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Pacific 

Biosciences 
system 

≥1500 50x103 60–75 Mb 0.5 h 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Adaptado de Shokralla et al., 2012; Xiao, 2016. 

2.22.22.22.2 Montagem de GenomasMontagem de GenomasMontagem de GenomasMontagem de Genomas    

A montagem de genomas é o processo computacional de unir as leituras 
sequenciadas de DNA, os reads ou ‘fragmentos’, com o objetivo de obter a sequência 
genômica completa de um determinado organismo [Piro, 2014]. Segundo Miller et al. 
[2010], uma montagem é uma estrutura de dados hierárquica que mapeia os dados da 
sequência para uma suposta reconstrução do objetivo. 

Para realizar esta reconstrução, o método utilizado é chamado de whole 
genomics shotgun (WGS), ou sequenciamento genômico shotgun, e este processo é 
dividido em três etapas como pode ser observado na Figura 2, a seguir. Primeiro, temos 
o sequenciamento shotgun, o qual corresponde à etapa em que o DNA será quebrado em 
diversos fragmentos aleatórios 2(a); depois temos a fase de montagem desses 
fragmentos através de um processo computacional 2(b) e 2(c) e, por fim, a finalização 
do genoma. [Husemann, 2011]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Figura Figura Figura 2222: : : : Sequenciamento genômico shotgun (WGS). Adaptado de Husemann, 2011. 

 

Na Figura 2(a), podemos observar que é preciso extrair e purificar o DNA das 
células dos organismos, com isso temos o conjunto de fragmentos sobrepostos, para 
então efetuar a clonagem dos fragmentos. Diversas cópias do DNA são então 
fragmentadas e posteriormente sequenciadas, através de um dos sequenciadores 
descritos na subseção 2.1.2. Um detalhe importante é a cobertura genômica, conforme 
cita Martins (2013), “é o número de vezes que uma determinada região do genoma é 
coberta por segmentos de leitura e contribui para aumentar a identificação de 
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sequências de DNA na região considerada”. 

Quando o genoma está “coberto” pelos fragmentos, suas sobreposições podem 
ser utilizadas para reconstruir trechos contíguos da sequência genômica, o que 
chamamos de contigs, Figura 2 (b). A fase de montagem geralmente termina com um 
conjunto de contigs que precisam ser conectados para se obter a sequência completa 
sem lacunas, Figura 2 (c). Esta fase é chamada de finalização do genoma. [Husemann, 
2011]. 

De acordo com Nagrajan et al. (2010), o processo de finalização do genoma é 
um caro e muito se tem discutido sobre os projetos existentes e, se são suficientes para a 
maioria das análises genômicas, ou se realmente vale a pena se esforçar tanto no 
processo de finalização. Um ponto positivo no processo de finalização é que essa etapa 
permite uma análise muito mais rica do genoma, além de melhorar a qualidade da 
sequência, através da identificação e correção de montagens incorretas e regiões de 
baixa cobertura. 

No método WGS, múltiplas cópias do DNA genômico são quebradas em milhões 
de fragmentos randômicos. Estes fragmentos são sequenciados individualmente e estas 
sequências de DNA são "montadas", ou seja, colocadas juntas novamente no genoma, 
através de um processo chamado montagem. A montagem é uma tarefa extremamente 
complicada, pois existem gaps, que são regiões onde faltam segmentos do DNA, erros na 
identificação dos nucleotídeos e regiões com alta taxa de repetição de nucleotídeos. 
Todos estes fatores tornam a tarefa de montagem de genomas bastante complicada 
[Taylor et al., 2012]. 

Há, no processo de montagem de genoma, a aplicação de duas abordagens, que 
são: a montagem por referência, que utiliza uma sequência de um genoma conhecido 
para auxiliar o processo e a montagem de novo, que não utiliza uma sequência de 
referência, ou seja utiliza apenas os fragmentos que foram sequenciados. Segundo 
Martins [2013], o termo sequenciamento de novo, vem do latim e significa desde o 
princípio. Trata-se de um método utilizado para gerar uma sequência de DNA sem 
utilizar nenhuma outra sequência como referência. 

Para melhorar o entendimento acerca do processo de montagem, imaginemos 
três cópias de um livro, cada palavra no livro corresponde a um nucleotídeo no genoma. 
Cada página de cada um dos três livros foi cortada randomicamente em milhares de 
linhas horizontais, e algumas dessas linhas estarão ausentes. Além disso, imagine que 
cada uma das três cópias do livro tem erros aleatórios por toda parte, em lugares 
diferentes em cada cópia. A tarefa de montagem é organizar as milhares de tiras de 
papel de todos os três livros, para montar uma única cópia do livro original. 

A Figura 3, a seguir, ilustra o processo mencionado acima. Figura 3(A): três 
cópias do livro; Figura 3(B): uma página separada do livro, todas as páginas serão 
cortadas randomicamente e horizontalmente em listras; Figura 3(C): algumas listras da 
página; Figura 3(D): todas as listras das três cópias do livro; Figura 3(E): cadalistra do 
processo 3(D) será montada para criar uma cópia única do livro em questão. 

 

 



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

Figura Figura Figura Figura 3333:::: Analogia ao processo de montagem de genomas.

A montagem compreende o processo de unir os fragmentos em sequências 
contíguas, conhecidas como 
Por meio da sobreposição de fragmentos, pode
de fragmentos é muito extensa e isso favorece a chance de haver sobreposição, 
conforme pode ser visto na Figura 4.

 

 

 

 

 

    

    

Figura Figura Figura Figura 4444: 
consenso. Consenso da maioria, o qual foi possível achar o nucleotídeo correto para o 

fechamento do 
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Analogia ao processo de montagem de genomas. Adaptado de Taylor 

A montagem compreende o processo de unir os fragmentos em sequências 
contíguas, conhecidas como contigs, representando o genoma completo do organismo. 
Por meio da sobreposição de fragmentos, pode-se extrair o contig
de fragmentos é muito extensa e isso favorece a chance de haver sobreposição, 
conforme pode ser visto na Figura 4. 

consenso. Consenso da maioria, o qual foi possível achar o nucleotídeo correto para o 
fechamento do gap.Adaptado de Taylor et al., 2012. 

Adaptado de Taylor et al., 2012. 

A montagem compreende o processo de unir os fragmentos em sequências 
, representando o genoma completo do organismo. 

contig, pois a quantidade 
de fragmentos é muito extensa e isso favorece a chance de haver sobreposição, 

Sequência 
consenso. Consenso da maioria, o qual foi possível achar o nucleotídeo correto para o 
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A montagem de novo utiliza três classes distintas de algoritimos que são: 
Algoritmo Guloso ou ‘Greedy Algorithm’, overlap-layout-consensus (OLC) e grafo de 
Bruijn (DBG). Cada algoritimo trabalha com uma abordagem diferente para resolver o 
problema da montagem de genomas, conforme pode ser observado nas próximas 
seções. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 AlgoritimAlgoritimAlgoritimAlgoritimo Gulosoo Gulosoo Gulosoo Guloso    

De acordo com Taylor et al., [2012], o algoritmo guloso é um método que une os 
fragmentos com outros fragmentos sobrepondo-os e buscando a melhor pontuação, até 
não ter mais fragmentos para unir. A sobreposição realizada significa que o prefixo de 
uma leitura compartilha similaridade suficiente com o sufixo de outra leitura. 

Analisando o caso da montagem de genomas o termo “guloso”, refere-se ao fato 
de que as decisões tomadas pelo algoritmo otimizam a função local, que é a qualidade da 
sobreposição de dois fragmentos ou contigs (Pop 2009). Entretanto esta abordagem 
pode não levar a uma melhor solução, pois, sempre processando primeiro a melhor 
sobreposição, um montador “ganancioso” pode não ser capaz de montar regiões de 
repetição. 

A estratégia “gulosa” tem um módulo chamado overlapper que compara cada 
fragmento com todos os outros fragmentos. Tal computação demanda um alto tempo, 
sendo, no pior dos casos, igual ao quadrado do número de leituras fornecidas [Pop, 
2009]. 

Podemos perceber que a abordagem do algoritmo “guloso” é uma abordagem 
ineficiente, tendo em vista os desdobramentos das regiões de repetição e o tempo 
computacional empregado na busca do melhor alinhamento ou do alinhamento de 
maior pontuação. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 OLC (OLC (OLC (OLC (OverlapOverlapOverlapOverlap----LayoutLayoutLayoutLayout----ConsensusConsensusConsensusConsensus))))    

A abordagem OLC é dividida em três etapas: na primeira são feitas as 
comparações entre todos os fragmentos; na segunda etapa, os fragmentos semelhantes 
são interligados através do grafo; na terceira etapa, é definido um caminho que percorra 
todos os nós. De acordo com [Martins, 2013], a abordagem OLC tem boa adaptação para 
sequências curtas de genomas pequenos. 

O primeiro passo é o mesmo na abordagem gulosa, os fragmentos são 
comparados todos contra todos para construção de uma lista de sobreposição em pares. 
Essa informação é usada para a construção do grafo de sobreposição, em que cada 
fragmento é um nó e existe uma aresta para ligar dois nós, caso haja uma sobreposição 
entre os fragmentos correspondentes. Durante a fase de layout, o grafo é analisado em 
ordem para identificar possíveis caminhos através do grafo que corresponda ao genoma 
que está sendo montado. A etapa final é um único caminho que atravessa todos os nós 
do grafo, exatamente uma vez, reconstruindo assim o genoma, usando todos os 
fragmentos como conjunto de dados para a montagem. 

Entretanto identificar tal caminho, conhecido como caminho hamiltoniano é 
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uma tarefa que tem uma grande complexidade, pertencendo à classe de problemas NP-
Completos. De acordo com a Figura 5, podemos constatar a complexidade existente 

nesta abordagem. 

 

Figura Figura Figura Figura 5555:::: Grafo OLC (Overlap-Layout-Consensus). Pop, 2009. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Grafo Grafo Grafo Grafo de Bruijnde Bruijnde Bruijnde Bruijn    

O grafo de Bruijn surgiu quando o matemático Nicolas de Bruijn, apoiado sobre 
as ideias de LeonhardEuler, resolveu o famoso problema das pontes de Königsberg, que 
consistia na seguinte problemática: duas massas de terra que formam um complexo de 
sete pontes, ligando quatro pontos da cidade. Seria possível atravessar as sete pontes 
uma única vez e retornar ao ponto de origem? Euler, em 1735, ao propor a resolução 
para tal problema, representando cada ponto da cidade como um nó e cada ponte como 
uma aresta, conectando dois pontos apropriadamente,formulou a teoria dos grafos 
[Alexanderson, 2006]. 

Nicolas de Bruijn adaptou a ideia de Euler para encontrar uma sequência cíclica 
de letras, de um dado alfabeto, para que cada possível palavra de um determinado 
tamanho (k) apareça como uma cadeia de caracteres consecutivos na sequência cíclica, 
exatamente uma vez, conforme Figura 6. 
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Figura Figura Figura Figura 6666:::: Grafo de Bruijn para resolução do problema da superstring. Compeau, et al., 2011. 

 
A Figura 6 mostra um grafo de Bruijn com k=4 e um alfabeto de 2 caracteres (0 

e 1), seguindo as arestas numeradas na cor azul, em ordem de 1 a 16 temos: 0000000,0000001, 
0000011, 0000110, 1111100, 1111001, 0000010, 0000101,1111011, 0000111, 1111111, 1111110, 1111101, 1111010, 0000100, 1111000. Se 
pegarmos todos os caracteres em negrito de cada aresta encontraremos a superstring: 
0000110010111101. 

Desta forma, resolveu-se assim um outro problema computacional, que era o 
problema da superstring. Este problema consistia em encontrar a menor superstring 
circular, que contivesse todas as substrings de tamanho k(k-mers) de um dado alfabeto. 

O grafo de Brujin é um algoritmo que quebra os fragmentos em k-mers antes de 
realizar a montagem em contigs [Compeau et al., 2011]. Isso é feito através da ligação de 
dois fragmentos com k ou mais nucleotídeos sobrepostos. Com isso é formado o contig, 
essa abordagem resolve de maneira elegante o problema de tempo computacional, 
encontrado na abordagem OLC. 

Entretanto, o grafo de Bruijn apresenta alguns problemas como falta do vértice 
do grafo, pois não há uma uniformidade na cobertura, além de existirem segmentos de 
repetição. De acordo com Martins [2013], a escolha do valor de k é crucial, mas para 
qualquer k existe um problema, baixo valor de k, situações errôneas acontecem e 
cobertura desigual, e alto valor de k favorece regiões de repetição curtas. 

2.32.32.32.3 Finalização do genomaFinalização do genomaFinalização do genomaFinalização do genoma    

A fase de montagem do genoma é realizada através de algum dos algoritmos 
relacionados nas subseções 2.2.1 até 2.2.3, como resultado dessa etapa é gerado um 
conjunto de contigs, e estes precisam ser conectados e orientados para se obter a 
sequência completa, sem gaps (lacunas). Entretanto em alguns casos de genomas 
pequenos pode restar apenas um contig, o qual representará o genoma. 

Conforme supracitado, o processo de finalização do genoma é um processo 
trabalhoso e caro. Nagrajan et al. [2010] afirmam que um rascunho inicial de um 
genoma bacteriano pode ser montado em algumas semanas, enquanto o genoma 
completo pode levar meses ou até anos. Para a finalização de genomas, são utilizadas 
duas abordagens que são a finalização in vitro e a finalização in silico. A finalização in 
vitro é realizada em laboratório e busca a identificação de sequências ou partes do 
genoma através de sequenciamentos guiados. 

Segundo Piro [2014], através de primers ocorre a PCR dos fragmentos curtos 
com o uso do método Sanger, cobrem-se regiões desconhecidas ou fazem-se ligações 
entre contigs. Entretanto, a finalização in vitro é custosa e requer muito trabalho 
manual. 

Já a finalização in silico representa as diversas técnicas e ferramentas 
computacionais, para conseguir finalizar o genoma sem auxílio laboratorial, extraindo 
informações a partir dos dados repetidos, originários do sequenciamento, reduzindo 
assim custos e acelerando o processo de obtenção do genoma. No início do processo de 
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finalização, os contigs são orientados e posicionados adequadamente. Esse processo é 
conhecido como scaffolding [Nagarajan et al., 2010]. Posteriormente, os contigs são 
alinhados e pareados para o processo de fechamento de gaps. 

Os scaffolds são segmentos resultantes do alinhamento final do processo de 
construção de elementos que possam ligar dois ou mais contigs. A geração de scaffolding 
é importante, pois aumenta a média do tamanho dos segmentos contíguos e 
consequentemente o N50 [Martins, 2013]. 

N50 é uma métrica importante na análise da qualidade da montagem do 
genoma. De acordo com Ribeiro [2014], para calcular o n50 basta ordenar 
decrescentemente os contigs, somando-se do maior contig até atingir no mínimo, a 
metade do tamanho total da montagem. 

O processo de scaffolding, conforme foi citado, gera um conjunto de scaffolds, 
que é um grupo de contigs com orientação conhecida, porém com a sequência entre eles 
desconhecida. Estas sequências desconhecidas são conhecidas como gaps ou lacunas. 
Essa etapa de fechamento de gaps visa identificar bases não conhecidas na montagem de 
genomas, essas regiões advêm de baixa cobertura de fragmentos, dados incompletos e 
erros na montagem [Piro, 2014]. 

2.42.42.42.4 Ferramentas RelacionadasFerramentas RelacionadasFerramentas RelacionadasFerramentas Relacionadas    

   Nesta seção, mostraremos alguns pipelines disponíveis, que se enquadram na 
proposta deste trabalho e confrontaremos algumas das suas funcionalidades para 
justificar o desenvolvimento da nossa proposta de pipeline. 

2.4.12.4.12.4.12.4.1 SIMBA SIMBA SIMBA SIMBA ----    Simple Manager for Bacterial AssembliesSimple Manager for Bacterial AssembliesSimple Manager for Bacterial AssembliesSimple Manager for Bacterial Assemblies    

O SIMBA é uma interface web para gerenciar um pipeline para a automação das 
etapas de montagem e finalização de genomas procariotos [Mariano, 2015]. SIMBA 
possui os seguintes módulos: entrada de dados, montagem de genomas, finalização da 
montagem, cada qual com suas ferramentas e técnicas. Algumas vantagens observadas 
nesse pipeline foram as seguintes: 

1. É possível a entrada de dados ser feita em três formatos, porém todos são 
convertidos para FASTQ. 

2. Utilização de quatro montadores, sendo que três deles usam a classe de algoritmos 
OLC e apenas um a classe grafo de Bruijn. 

Confrontando o SIMBA com o GATOOL, percebemos que nossa proposta não 
apresenta múltiplos formatos de entrada de dados, apenas o formato FASTQ é 
necessário tendo em vista que é o formato mais usado e que diversos pipelines apenas 
convertem outros formatos para FASTQ, como é o caso do SIMBA. 

Uma outra observação importante é que o montador usado no SIMBA que utiliza 
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o grafo de Bruijn é o Minia1, tal montador não possui a funcionalidade de permitir 
múltiplos valores para k. Tornando mais complicado especificar o valor de k-mer. Na 
proposta do pipeline GATOOL, ambos montadores utilizados trabalham com múltiplos 
valores de k-mer, visando cobrir assim uma maior amplitude de valores para promover 
uma melhor montagem de genomas para diversos tipos de fragmentos sejam eles curtos 
ou longos. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 IonGAPIonGAPIonGAPIonGAP    

O IonGAP é um pipeline web que integra diversas ferramentas para realizar a 
montagem do genoma, comparação genômica, classificação e anotação bacteriana todos 
voltados a dados de ionTorrent [Baez-Ortega et al., 2015]. Analisando o módulo de 
montagem de genomas do IonGAP, podemos perceber as seguintes funcionalidades: 

1. Montagem realizada pelo Mira; 
2. Análise de qualidade com FASTQC; 
3. Entrada de arquivos em dois formatos (BAM, FASTQ); 
4. Leitura do conjunto de dados com fragmentos single-end; 
5. Limitação no tamanho do arquivo de entrada em 1GB 

Percebemos que o IonGAP apresenta funcionalidades importantes para a 
realização da montagem de genoma como por exemplo, a análise da qualidade dos 
fragmentos através da ferramenta FASTQC, porém não permite uma intervenção nessa 
qualidade através de uma ferramenta que permita cortar e filtrar sequências de 
fragmentos. Outro ponto importante que vale mencionar, é que o IonGAP utiliza o Mira 
para a realização da montagem de genoma, ou seja, utiliza o paradigma OLC, conforme já 
foi explicado, e possui um problema de tempo computacional, que foi resolvido através 
da classe de algoritmos grafo de Bruijn. 

O IonGAP, constitui uma ferramenta importante na montagem de genomas, 
porém percebemos alguns problemas já mencionados. Nossa proposta de pipeline 
consegue responder adequadamente aos problemas encontrados no IonGAP: primeiro 
ao utilizar uma ferramenta que possa melhorar a qualidade dos fragmentos; em 
segundo lugar nosso pipeline consegue realizar a montagem utilizando a abordagem 
grafo de Bruijn através de dois montadores, não ficando restrito somente à abordagem 
OLC. 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 A5A5A5A5----miseqmiseqmiseqmiseq    

O pipeline A5-miseq trata-se de uma atualização do pipeline A5, ambos buscam 
automatizar os processos envolvidos numa montagem de genomas em apenas uma 
simples execução [Coil et al., 2015]. O original A5 não podia processar fragmentos 
maiores que 150 pares de base, então a atualização permitiu que fosse possível 
processar fragmentos mais longos. 

                                                        
1Disponível em: <http://minia.genouest.org/>. Acesso em: 10/01/2017 
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A5-miseq só processa dados de Illumina e é dividido em cinco etapas: limpeza 
dos fragmentos, montagem dos contigs, geração de scaffolding, correção de montagens 
incorretas e scaffolding final. A grande vantagem do A5-miseq está na automatização 
dessas cinco fases, pois o pipeline é acionado via linha de comando, com apenas uma 
chamada e todas as cinco etapas são executadas. 

O A5-miseq possui como vantagem a rápida execução de diversas etapas 
envolvidas na montagem de genomas, porém é ineficiente em alguns quesitos como: 
apenas fragmentos de Illumina são permitidos; não provê uma interface para o 
utilizador, o que implica que só pode ser utilizado por quem detém um conhecimento 
básico em sistemas operacionais que fornecem a interface para utilização em linhas de 
comando, além de estar familiarizado com os comandos a serem utilizados. 

A proposta do pipeline GATOOL conta com uma interface web que visa 
automatizar todas as etapas envolvidas numa montagem de genomas, facilitando assim 
para o usuário a rápida execução de tais tarefas. Apesar do GATOOL ser utilizado apenas 
com fragmentos de Ion Torrent, é possível executar dados de outros sequenciadores, 
pois implementamos algoritmos que podem ser aplicados nos dados oriundos de outros 
sequenciadores. 

Percebemos através dos pipelines apresentados, que a nossa proposta de 
pipeline consegue ser diferencial em relação às demais, pois o programa abarcará 
diversas análises para a maximização da finalização do genoma, trabalhando com 
entrada e saída de maneira direta, facilitando assim uma simples entrada e como saída 
um genoma semi-finalizado. Estas características apresentadas por GATOOL só são 
possíveis devido a diversas análises que o pipeline oferece em diversas etapas da 
montagem de genomas. Além de permitir que o usuário intervenha nas análises através 
da mudança de parâmetros visando melhores resultados nos diversos passos, ou seja, 
GATOOL é automatizado, mas permite que o utilizador possa adequar os melhores 
parâmetros. 
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Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3     

Materiais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e Métodos    

Para seatingir os objetivos propostos neste trabalho, os seguintes passos foram 
necessários: 

1. Revisão da literatura para construção do referencial teórico, explicitando o 
processo de montagem de genomas e suas fases, bem como mostrando como a 
tecnologia da informação e comunicação (TIC), vem atuando de forma ímpar nesse 
processo. Foram analisados trabalhos em áreas como: montagem de genomas, 
ferramentas mais utilizadas para “montagem” bacteriana, desenvolvimento de 
ferramentas computacionais entre outros; 

2. Definição de um protocolo de montagem de genomas bacterianos; 

3. Análise de desempenho dos seguintes montadores: Mira, SPAdes, Velevt, Abyss e 
Edena; 

4. Construção de um pipeline (conjunto de programas e técnicas), para realizar as 
etapas de análise, montagem e finalização do genoma, bem como algumas sub-etapas; 

5. Construção de uma interface web de código aberto para gerenciar o pipeline e 
suas dependências. 

6. Utilização de duas amostras para testes com os montadores descritos no item 3; 

7. Utilização de sete amostras de SRA(Sequence Read Archive)para validação da 
ferramenta. 

3.13.13.13.1 Descrição do CenárioDescrição do CenárioDescrição do CenárioDescrição do Cenário    

O desenvolvimento de um pipeline que permita que o usuário possa 
automaticamente realizar as diversas etapas envolvidas numa montagem de genomas 
bacterianos constitui uma ferramenta diferencial no processo de montagem de 
genomas, como pode ser observado no Capítulo 2. Foi observado que a maioria das 
ferramentas disponíveis se concentra exclusivamente na tarefa demontagem, de 
finalização do genoma ou até mesmo em tarefas de anotação genômica. 

Portanto, nossa ferramenta irá permitir a realização do processo de montagem 
de genomas mais diretamente, sem a necessidade de execução dos diversos softwares 
linha de comando em cada etapa, por exemplo: análise e pré-processamento de 
fragmentos, montagem de genomas, orientação de contigs e geração de scaffolds. Diante 
de tais motivos considera-se importante a adoção de uma tecnologia de software que 
desempenhe tais funções, evitando que os usuários tenham que utilizar diversos 
programas separados, alguns com interfaces e outros sem interface, o que limita a 
utilização de alguns usuários pois estes não detém conhecimentos na área de 
computação, como às vezes é requerido para a instalação, configuração e manuseio de 
determinadas ferramentas. 
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3.23.23.23.2 Processo de Desenvolvimento do PipelineProcesso de Desenvolvimento do PipelineProcesso de Desenvolvimento do PipelineProcesso de Desenvolvimento do Pipeline    

Para a construção de software é preciso que se defina um processo de 
desenvolvimento de software, o qual englobará métodos, técnicas e 
ferramentasnecessárias para que se atinjam os requisitos especificados pelo usuário. 
Tais requisitosdevem ser atendidos, pois eles compreendem fatores importantes que 
determinam osucesso ou fracasso de qualquer software. 

Portanto, para o desenvolvimento do pipeline proposto, foram captados os 
requisitos utilizando alguns métodos: discussão com o grupo de pesquisa acerca da 
construção de um melhor esquema de etapas para a montagem de genomasbacterianos, 
análise visual e estudo da utilização das ferramentas candidatas a serem utilizadas no 
pipeline, dentre outros. 

3.33.33.33.3 Projeto do PipelineProjeto do PipelineProjeto do PipelineProjeto do Pipeline    

Para a modelagem das funcionalidades presentes no pipeline, foi utilizado o 
diagrama de casos de uso da linguagem UML (Unified Modeling Language), ou 
Linguagem Unificada de Modelagem. O diagrama de casos de uso descreve as principais 
funcionalidades do sistema e a interação entre essas funcionalidades, como pode ser 
observado na Figura 7 abaixo.  
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Figura Figura Figura Figura 7777:::: Diagrama de casos de uso do pipeline. 

3.43.43.43.4 Arquitetura do PipelineArquitetura do PipelineArquitetura do PipelineArquitetura do Pipeline    

Visando atingir o objetivo geral deste trabalho, podemos caracterizar o pipeline 
como uma junção de ferramentas computacionais. Tal objetivo descreve o 
desenvolvimento de uma ferramenta computacional para realização das tarefas de 
análise de fragmentos, pré-processamentos dos fragmentos, montagem de genomas e 
orientação dos contigs resultantes da montagem. Podemos ainda entender sua macro-
estrutura, como ilustra a Figura 8. 

  

Figura Figura Figura Figura 8888:::: Etapas do Ambiente. 

Existem diversos processos atrelados a cada etapa do pipeline, a Figura 8 ilustra 
uma macro-estrutura, porém para entendermos melhor a dinâmica da ferramenta que 
está sendo proposta, analisaremos com mais detalhes seus processos e atividades no 
Capítulo 4. Uma outra representação das iterações que existem entre os processos pode 
ser melhor observada na Figura 9. 

 

 Figura Figura Figura Figura 9999: Interações e iterações entre as etapas.  

 

Podemos perceber, nesta figura, que existem repetições entre os processos de 
análise dos dados e pré-processamento dos dados, constatamos o mesmo no processo 
de orientação do genoma. Tais interações são decorrentes dos diversos parâmetros que 
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o usuário poderá modificar ao utilizar a ferramenta, bem como repetir alguns processos 
por escolha própria. 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Aquisição dos DadosAquisição dos DadosAquisição dos DadosAquisição dos Dados    

Para esta proposta foi definido o sequenciador Ion Torrent Personal Genome 
Machine (PGM), o qual apresenta características relevantes para justificar sua escolha, 
como: capacidade de produzir 1GiB de sequências por execução. O tempo de execução 
varia em torno de 2h a 5h, e o tamanho dos fragmentos produzidos vai de 100 a 200 
bases. Além do que, os dados disponíveis em nosso laboratório são oriundos deste 
sequenciador. 

Com a aquisição dos dados advindos do PGM, assim como em outros 
sequenciadores, é preciso realizar algumas etapas de análises e de pré-processamento 
nos dados. A etapa de análise permitirá uma interpretação rápida e apurada dos dados, 
já a etapa de pré-processamento efetuará algumas correções para que os dados iniciais 
possam ser aperfeiçoados para o processo de montagem do genoma. Estas etapas são 
necessárias, tendo em visto que os dados podem apresentar alguns problemas como: 
leituras com baixa qualidade e fragmentos muito curtos. Essa tarefa de pré-
processamento, bem como as etapas elencadas para realização da montagem serão 
descritas nas próximas seções. 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Amostras de Testes para escolha dos montadoresAmostras de Testes para escolha dos montadoresAmostras de Testes para escolha dos montadoresAmostras de Testes para escolha dos montadores    

Utilizamos dois conjuntos de dados sequenciados pela plataforma ionTorrent, 
disponíveis no nosso laboratório. Tais conjunto de dados correspondem aos fragmentos 
gerados no processo de sequenciamento já descrito no Capítulo 2, na subseção 2.1.2. 

O primeiro arquivo corresponde aos fragmentos da bactéria Bacillus Bacillus Bacillus Bacillus 
amyloliquefaciensamyloliquefaciensamyloliquefaciensamyloliquefaciens, o qual se trata de um organismo que vive livremente no solo e 
contribui diretamente para o crescimento das plantas e suprime possíveis agentes 
patogênicos. Depois de montados estes fragmentos, o genoma desta bactéria tem o 
tamanho de 3,8 à 4.2 MB(milhões de pares de bases), utilizamos como genoma 
dereferência para a realização do processo de orientação dos contigs, o genoma Bacillus Bacillus Bacillus Bacillus 
amyloliquefaciensamyloliquefaciensamyloliquefaciensamyloliquefaciensLH15, o qual possui tamanho de 3.91 MB e o percentual de Guanina e 
Citosina de 46,7%. 

O segundo arquivo trata-se dos fragmentos da bactéria Serratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescens, a 
qual compreende um gênero composto por bactérias gram negativas, pertencentes à 
família Enterobacteriaceae [Grimont; Grimont, 1992]. As espécies de Serratia podem ser 
encontradas em diversos habitats como: água doce ou salgada, poluída ou não, nos solos 
e nas plantas. Após montagem, seu genoma possui o tamanho de 4.8 à 5.3 MB. 
Utilizamos como genoma de referência a espécie Serratia marcescens Serratia marcescens Serratia marcescens Serratia marcescens WW4WW4WW4WW4, a qual tem 
tamanho de 5.2 MB e o percentual de GC em 59,59% [Kuo et al., 2013]. 

Ambos os genomas de referência foram escolhidos por serem os que estavam 
completos na base de dados do NCBI e os que mais se aproximavam da espécie que 
estamos utilizando para a montagem. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Seleção de Montadores de GenomasSeleção de Montadores de GenomasSeleção de Montadores de GenomasSeleção de Montadores de Genomas    

Foram elencadas algumas ferramentas computacionais que realizam a tarefa de 
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montagem de genomas. A escolha dessas ferramentas foi fundamentada basicamente em 
um critério, escolher ferramentas que podiam trabalhar com dados de entrada 
ionTorrent. Portanto, as ferramentas utilizadas para esse teste comparativo foram: 
SPAdes, Mira, Abyss, Edena e Velvet. 

Vale ressaltar que tanto o SPAdes, quanto o Velvet e o Abyss utilizam a classe de 
Algoritmos Grafo de Bruijn, enquanto o Mira utiliza a classe OLC. Para os montadores 
que utilizam DBG, é preciso estabelecer um valor de k, ou k-mer, portanto, podemos 
observar na Tabela 3 abaixo, o valor de k para os montadores. Foram testados os valores 
de 21 a 127, para os valores de k-mer  em todos os montadores com exceção do Mira. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 3333:::: Teste para os valores de k(mer) para as amostras 

AmostrasAmostrasAmostrasAmostras MontadoresMontadoresMontadoresMontadores KKKK----mermermermer 

Bacillus amyloliquefaciens Mira, SPAdes, Abyss e Velvet -,21-127 

Serratia marcescens Mira, SPAdes, Abyss e Velvet -,21-127 

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017.    

O objetivo do teste foi avaliar a adequação dos dados com o software, para que 
fosse possível obter os melhores resultados, nas etapas descritas na metodologia deste 
estudo. 

3.4.43.4.43.4.43.4.4 Amostras SRA Amostras SRA Amostras SRA Amostras SRA para validação GATOOLpara validação GATOOLpara validação GATOOLpara validação GATOOL    

SRA(Sequence Read Archive)ou arquivo de fragmentos de sequências, são 
dados biológicos sequenciados em diversas plataformas como por exemplo: Illumina, 
Roche 454GS System, PGM ion Torrent, entre outros. Os dados SRA, em termos gerais, 
são dados brutos de projetos de sequenciamento.Todo esse conjunto de dados 
disponibilizados pelo NCBI serve para aumentar a reprodutibilidade e permitir novas 
descobertas através das diversas pesquisas no mundo. 

As amostras SRA foram escolhidas utilizando dois critérios: 

• Dados sequenciados na plataforma PGM;  

• Todas as amostras tivessem publicações com os drafts ou genomas completos.  

O segundo critério deixa claro a importância da publicação nesses testes, como 
instrumento de medição da qualidade da ferramenta proposta no nosso trabalho. Na 
Tabela 4 abaixo, é possível visualizar o conjunto de dados SRA escolhidos para a 
validação da ferramenta proposta.  
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Tabela Tabela Tabela Tabela 4444:::: Amostras SRA para validação GATOOL 

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017.    

Conforme pode ser observado na Tabela 4, temos o nome da amostra mais o 
número de acesso no portal do NCBI, junto com seu conteúdo GC, que conforme vemos 
na tabela, são valores distintos, ou seja, conjunto de dados diferentes. Tais testes 
objetivam comprovar e adequar a ferramenta proposta por nós nesse trabalho, através 
da comparação dos resultados finais de montagem e scaffolding dos artigos publicados 
de drafts e genomas completos. 

Podemos observar também na Tabela 5 abaixo, o código de identificação e o 
nome dos genomas de referência, que utilizamos para realizar o processo de scaffolding. 

 
TTTTabela abela abela abela 5555: Genomas de Referência utilizados para processo de scaffolding. 

Genomas de ReferênciaGenomas de ReferênciaGenomas de ReferênciaGenomas de Referência    IdentificadorIdentificadorIdentificadorIdentificador 

Clostridium autoethanogenum DSM 10061    NC_022592.1    

Corynebacterium pseudotuberculosis C231    NC_017301.1    

Mycobacterium ulcerans Agy99    CP000325.1    

Staphylococcus aureus strain MS4    NZ_CP009828.1    

Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655    NC_000913.3    

Escherichia coli O104:H4 str. 2011C-3493    NC_018658.1    

Pedobacter sp. PACM 27299    NZ_CP012996.1    

    Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017.    

 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 Métricas TestadasMétricas TestadasMétricas TestadasMétricas Testadas    

De acordo com [Xiao, 2016], é importante estabelecer métricas e parâmetros de 
qualidade para avaliar a validade do genoma montado. Analisando diversas métricas 

Genomas Utilizados (SRA)Genomas Utilizados (SRA)Genomas Utilizados (SRA)Genomas Utilizados (SRA)    %GC%GC%GC%GC 

Clostridium autoethanogenum DSM 10061(SRR1748018)    31% 

Corynebacterium pilosum CIP103422: isolated from cows (SRR3312980)    52% 

Mycobacterium ulcerans Mu_F74(ERR732677)    65% 

Staphylococcus aureus strain M34-B-1_11(ERR493460)    32% 

Escherichia coli O151:H16 ESBL(SRR3707448)    46% 

Escherichia coli O104:H21 str. CFSAN002236(SRR927598)    50% 

Pedobacter sp. NL19(SRR1769012)    39% 
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podemos destacar o número total de contigs gerados depois da montagem do genoma, 
bem como o número de contigs gerados depois do processo de orientação do genoma, o 
N50 e o L50 da montagem, que são respectivamente a média dos maiores contigs até a 
metade do genoma e o número mínimo de contigs até se atingir o N50, além de do 
tamanho total do genoma. Também é apresentado ográfico dot Plot referente ao 
alinhamento das sequências, dentre outras. Portanto, como resultados temos diversas 
métricas, apresentadas através de imagens contendográficos. 

3.4.63.4.63.4.63.4.6 GráficoGráficoGráficoGráfico    Dot Plot]Dot Plot]Dot Plot]Dot Plot]    

O método dot plot é a maneira gráfica de compararmos duas sequências em 
uma matriz de duas dimensões; sendo comparados os resultados das montagens contra 
o genoma de referência. As duas sequências são escritas nos eixos vertical e horizontal 
da matriz A comparação é realizada quando se busca encontrar similaridade entre 
osresíduos de uma sequência, confrontados com todos os resíduos da outra sequência. 

Se uma correspondência é encontrada entre os nucleotídeos das sequências, um 
ponto é colocado dentro do gráfico, caso contrário a posição na matriz é deixada em 
branco. Quando existem muitas regiões de similaridade entre as duas sequências, muitos 
pontos alinham-se para formar linhas diagonais contiguas, o que revela o alinhamento 
da sequência. Quando temos interrupções no meio da linha diagonal, isto indica 
inserções ou deleções. Diagonais paralelas dentro da matriz representam regiões de 
sequências repetidas. 

3.4.73.4.73.4.73.4.7 Análise dos DadosAnálise dos DadosAnálise dos DadosAnálise dos Dados    

Conforme mencionado anteriormente, é preciso realizar a análise dos dados 
obtidos pelo PGM. Esta tarefa é realizada pelo programa FastQC2, o qual compreende 
uma ferramenta de controle de qualidade de dados de sequencias, de alto volume. A 
utilização dessa ferramenta deve-se a diversos fatores, entre eles: capacidade de 
importar arquivos em vários formatos; prover gráficos e tabelas de forma rápida e 
prática, para facilitar na interpretação dos resultados; além de ser uma ferramenta open 
source e, por último, mas não menos importante, é capaz de operar em dois modos com 
interface gráfica e via linha de comando, o que é essencial para a construção da 
ferramenta proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Disponível em: <www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>. Acesso em: 01/01/2017 
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Figura Figura Figura Figura 10101010: : : : Canto esquerdo da imagem contém os relatório e a área da direita mostra visualmente 
os gráficos de cada relatório gerado pelo FASTQC. 

Como podemos visualizar na Figura 10 acima, na lista mostrada ao lado 
esquerdo da imagem, o programa conta com diversas opções de relatório, para que 
possamos verificar, de forma rápida, quais as áreas podem apresentar problemas. A 
qualidade das sequências é avaliada pelo phredquality score3, uma escala de pontuação 
empregada pela ferramenta fastqc. Podemos analisar graficamente a qualidade dos 
fragmentos analisando que, se um valor de phred< 20, os fragmentos apresentam baixa 
qualidade nessa região sequenciada, e que se valor dephred> 30, os fragmentos 
apresentam uma qualidade alta de sequenciamento, essa medida é importante pois pode 
ser usada para comparar diferentes métodos de sequenciamento, o que a ferramenta 
possibilitará ao utilizador através dos gráficos gerados para análise [Ewing et al., 2005]. 

3.4.83.4.83.4.83.4.8 PréPréPréPré----processamento dos Dadosprocessamento dos Dadosprocessamento dos Dadosprocessamento dos Dados    

Como observamos na subseção 3.4.7, utilizando o FastQC é possível realizarmos 
uma inspeção nos fragmentos e nos certificarmos a respeito de sua qualidade; ao 
constatarmos baixa qualidade, é possível realizar um tratamento nos fragmentos para 
que possamos melhorar nossos dados e consequentemente obter melhores resultados 
nos processos posteriores. 

Para realizar tal tratamento nos fragmentos, temos a tarefa de pré-
processamento. Utilizaremos uma coleção de programas em linha de comando, ou shell 
script, que nada mais é que uma linguagem de script usada em vários sistemas 
operacionais, e essa coleção de programas é conhecida por FASTX-Toolkit4. 

Esta ferramenta foi escolhida por ser um kit de programas, ou seja, é possível 
utilizar diversas ferramentas úteis para a bioinformática, e todas estas ferramentas 
estão num mesmo pacote, isso torna mais rápida e prática a utilização, além de ser um 
kit open-source, utilizaremos dois programas do pacote de ferramentas. 

 

3.4.8.1 FASTQQuality Trimmer 

Este programa permite filtrar as sequências baseado na sua qualidade, ou seja, é 
possível escolher o quanto se quer excluir dos fragmentos. Por exemplo, podemos 
escolher e excluir sequências menores que 50pb, pois, dependendo do tamanho dos 
fragmentos, esta quantidade de pb não será de determinante no processo. 

3.4.8.2 FASTQQuality Filter 

Este outro programa permite filtrar sequências que atendam a um determinado 
parâmetro de qualidade, excluindo-se assim porções de fragmentos que não 
correspondem à qualidade desejada. Pode-se escolher filtrar sequências que não 
atendam a, por exemplo, 80% de qualidade no processo de sequenciamento realizado 

                                                        
3 Disponível em <http://www.phrap.com/phred/>. Acesso em: 10/01/2017. A ferramenta pode ser encontrada 

nesse endereço e os criadores são: Drs. Phil Green and Brent Ewing. 

4Disponível em <http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/index.html>. Acesso em: 10/01/2017 



 

 

 

  30

pelo ionTorrent. 

Com a etapa de pré-processamento concluída, é possível avançar para a 
próxima etapa, que é a tarefa de montagem. Com a utilização do FASTX-Tollkit, os dados 
estão prontos para a próxima tarefa e aumenta as chances, de que as tarefas futuras 
produzam, resultados mais acurados. 

3.4.93.4.93.4.93.4.9 Montagem Montagem Montagem Montagem de novode novode novode novo    

Para a realização da montagem do genoma, foi utilizado o método de montagem 
conhecido por montagem de novo, conforme explicado no item 2.2. Utilizamos duas 
ferramentas para esse propósito. A primeira é SPAdes Genome Assembler5[Bankevich et 
al., 2012] e o segundo é o Velevet6[Zerbino; Birney, 2008]. 

3.4.9.1 SPAdes Genome Assembler 

A utilização desta ferramenta é justificada por diversos fatores, dentre eles 
podemos destacar: 
1. IonHammer, módulo corretor de erros para dados de ionTorrent; 
2. capacidade de trabalhar com fragmentos de ionTorrent; 
3. utilização do algoritmo grafo de Bruijn; 
4. utilização de vários parâmetros diferentes na escolha do valor do k-mer, no grafo de 

Bruijn; 
5. maior velocidade na montagem do genoma. 

De acordo com as vantagens apresentadas, podemos perceber que o SPAdes 
apresenta diversas características pertinentes para a realização da montagem do 
genoma bacteriano, com dados provenientes de um sequenciador ionTorrent. 

3.4.9.2 Velvet Genome Assembler 

Algumas vantagens do Velvet são citadas a seguir: capacidade de resolver 
repetições, eliminação de erros na montagem, algoritmo utiliza o grafo de Bruijn e 
consegue trabalhar com fragmentos muito pequenos, além de ser open-source [Zerbino; 
Birney, 2008]. Essas vantagens são importantes e a adição de tal ferramenta ao pipeline 
se fez interessante como um meio de oferecer ao usuário um segundo montador de 
genomas. 

3.4.9.3 QUAST - Quality Assessment Tool 

Ao final da montagem, é necessário observar e interpretar estes resultados, 
para coletar informações importantes sobre o processo. Para isso, iremos utilizar um 
programa chamado QUAST7(Quality Assessment Tool for Genome Assemblies), que 
nada mais é que uma ferramenta de avaliação da qualidade para montagem degenomas 
[Gurenvich et al., 2013]. 

                                                        
5 Disponível em <http://bioinf.spbau.ru/SPAdes>. Acesso em: 10/01/2017 
6 Disponível em:  <https://www.ebi.ac.uk/~zerbino/velvet/index.html>. Acesso em: 10/01/2017 

 

7Disponível em: <http://bioinf.spbau.ru/en/quast>. Acesso: 10/01/2017 
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Através do QUAST, será possível verificar e avaliar, por exemplo, o tamanho do 
maior contig, ou seja, a maior sequência consenso encontrada na montagem do genoma. 
O total de contigs, que é o número de contigs resultantes da montagem, determina o 
tamanho do genoma, dentre outras métricas relevantes para o processo. O QUAST foi 
escolhido por alguns motivos: apresenta gráficos na extensão html, que é o formato de 
toda página web; os arquivos gerados pelos montadores não são legíveis para todos os 
usuários, apresenta diversas métricas importantes da montagem; além de ser 
umaferramenta open source. 

3.4.103.4.103.4.103.4.10 Orientação do GenomaOrientação do GenomaOrientação do GenomaOrientação do Genoma    

O processo de orientação do genoma ou scaffolding foi explicado de forma 
resumida no item 2.3, o qual compreende o início da tarefa de fechamento do genoma e, 
partindo da montagem do genoma, temos como resultado diversos contigs, porém com 
orientação desconhecida. 

Este processo de scaffolding é importante, pois nos mostra a orientação e o 
posicionamento dos contigs, deixando claras as regiões entre contigs com sequências 
desconhecidas, que são os gaps ou lacunas existentes, assunto também já tratado na 
subseção 2.3. Para descobrirmos a orientação desses contigs, utilizaremos um script 
desenvolvido na linguagem de programação python8, chamado CONTIGuator9 [Galardini 
et al., 2011]. 

O CONTIGuator necessita de dois conjuntos de dados de entrada para o 
procedimento de orientação. O primeiro conjunto é o arquivo resultante da montagem, 
procedimento que foi descrito no item 3.4.9. Este arquivo contém todos os contigs que 
foram “montados” nesta etapa. O segundo conjunto é um arquivo que contém um 
genoma de referência para auxiliar o script na orientação. O CONTIGuator analisará 
regiões de similaridade entre os contigs existentes no primeiro arquivo e o genoma 
completo da espécie similar, contida no segundo arquivo, além de analisar as diferenças 
entre os genomas. 

Para que o usuário possa inserir no pipeline o arquivo do genoma de referência, 
é necessário utilizar dois métodos: 

1. Formulário Web - é possível que o usuário já possua o arquivo com as informações a 
respeito do genoma de referência da espécie que ele estará trabalhando, portanto é 
possível enviar o arquivo para o sistema através de tal formulário. 

2. E-utilities10- API (Application Programming Interface), trata-se de uma interface de 
programação de aplicativos pública, que permite acesso a diversos bancos de dados 
disponibilizados pelo Centro Nacional de Informação em Biotecnologia (NCBI11). 

3.4.10.1   APIE-Utilities 

E-utilities é um conjunto de oito programas do lado do servidor disponibilizados 
pelo NCBI, que provê uma interface estável entre uma busca e o sistema de banco de 
dados do NCBI. Tal API utiliza uma URL (Unified Resource Location) fixa, ou seja, um 
                                                        
8Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 10/01/2017 
9Disponível em: <http://contiguator.sourceforge.net/>. Acesso em: 10/01/2017 
10 Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/develop/api.shtml>. Acesso em: 10/01/2017 
11 Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>. Acesso em: 10/01/2017 
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endereço de rede fixo que converte um conjunto padrão de parâmetros de entrada nos 
valores necessários para que vários componentes de software NCBI, procurem e 
recuperem os dados solicitados. 

As E-Utilities são, portanto, a interface estruturada com o sistema Entrez, que 
atualmente inclui 38 bases de dados, que abrangem uma variedade de dados 
biomédicos, incluindo sequências de nucleotídeos e proteínas, registros de genes, 
estruturas moleculares tridimensionais e literatura biomédica. 

A utilização da API E-Utilities possui o objetivo de permitir que usuários que 
não possuem o genoma de referência do organismo que estão realizando a montagem, 
possam realizar a busca e ter acesso a esse genoma de referência diretamente da base 
de dados do NCBI. Entretanto, a API não dispõe de uma interface gráfica para que o 
usuário possa, de maneira rápida e fácil localizar o que deseja, então foi necessária a 
criação de uma interface gráfica que pudesse acessar as bases de dados do NCBI e 
realizar consultas e consequentemente recuperar os dados desejados. 

Como já mencionado, o NCBI possui uma grande quantidade de bases de dados, 
sendo necessária uma análise para a escolha correta da base de dados. Para o propósito 
desta interface visual foram utilizadas duas bases de dados, genome e nucleotide. O 
fluxo de trabalho da interface gráfica desenvolvida nesse trabalho para compor o 
pipeline e servir de “ponte” para o usuário, é descrito a seguir. 

O utilizador buscará pelo gênero de sua bactéria através de uma digitação do 
nome, como resultado uma lista de todas as espécies correspondentes àquela pesquisa 
será exibida. Para isto é preciso selecionar nessa listagem a espécie desejada, para que 
os genomas de referência daquela espécie possam ser adquiridos, possibilitando assim a 
escolha precisa pelo usuário, conforme pode ser observado na Figura 11 abaixo. 

 

(a) (b) 

 

 

Figura Figura Figura Figura 11111111:::: Interface gráfica e Arquitetura da Interface. 

A Figura 11(a) mostra a interface gráfica que foi criada. Podemos constatar que 
é uma interface simples com o objetivo de facilitar sua utilização. A Figura 11(b) 
demonstra a arquitetura desta interface, podemos verificar que o fluxo de trabalho é o 
mesmo já citado anteriormente; ao final desse fluxo, o arquivo do genoma de referência 
é salvo em disco.  
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3.4.113.4.113.4.113.4.11 Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do PipelinePipelinePipelinePipeline    

Verificamos a existência de diversas ferramentas computacionais destinadas 
aos diversos processos referentes à área de montagem de genomas. Esta gama de 
ferramentas possue cada qual suas características e seus respectivos modos de 
instalação, configuração e utilização, bem como dependências de outros programas para 
um correto funcionamento. 

A proposta deste trabalho é unir todas essas ferramentas e dependências numa 
única ferramenta, que será acessada pelo usuário através de uma interface web, a qual 
automatizará todos os processos já descritos anteriormente, permitindo assim que 
qualquer usuário possa realizar uma montagem de genomas bacterianos. 

3.4.123.4.123.4.123.4.12 Padrão de Projetos MVCPadrão de Projetos MVCPadrão de Projetos MVCPadrão de Projetos MVC    

O padrão de projetos MVC (Model View Controller) é um padrão utilizado 
amplamente em diversas aplicações, tanto na web, como aplicações desktop (aplicações 
tradicionais), pois ele garante isolamento entre as partes que compõem a aplicação, 
permitindo assim uma melhor responsabilidade entre estas, facilitando assim, por 
exemplo, a manutenção de grandes sistemas. 

MVC significa controlador, visão e modelo. Este padrão divide a 
responsabilidade em três regras principais, garantindo assim maior integração e uma 
colaboração eficiente entre as regras. A integração do usuário com o padrão MVC, segue 
um fluxo simples: o usuário realiza uma ação e, em resposta, o controlador realiza uma 
requisição ao modelo; com a solicitação do usuário, o modelo devolve para o 
controlador uma resposta, o controlador, por sua vez, retorna esses dados recebidos 
para a visão, que sofre uma atualização e esta mudança é mostrada para o usuário. 

Esse ciclo repete-se sempre que uma nova requisição é realizada pelo usuário, 
portanto, a interface desenvolvida funcionará como descrito nesta seção, utilizando o 
padrão MVC, conforme podemos observar na Figura 12. 
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Figura Figura Figura Figura 12121212:::: Arquitetura do padrão de projetos MVC.    Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Adaptado de Gamma et al., 2000.    

Utilizando do padrão MVC, as ferramentas e scripts externos que compõem o 
pipeline, poderão ser acessadas facilmente, dado o isolamento e a flexibilidade que este 
padrão proporciona, permitindo por exemplo, que cada programa externo tenha seu 
próprio controlador, o que permitirá uma separação mais clara e uma consequente 
escalabilidade maior, ou seja, este padrão torna mais fácil adicionar novas ferramentas 
ao pipeline. 

3.4.133.4.133.4.133.4.13 Interface Interface Interface Interface WebWebWebWeb    Aplicada ao Aplicada ao Aplicada ao Aplicada ao PipelinePipelinePipelinePipeline    

A interface web aplicada ao pipeline corresponde ao front-end (entrada de 
dados) de uma aplicação web, ou seja, a camada de visão. Através desta camada é que o 
usuário poderá realizar requisições. A linguagem de marcação HTML5(Hypertext 
Markup Language 5) foi utilizada para a construção desta interface e de um framework 
bootstrap css. 

A linguagem HTML é a base para a construção de páginas de internet. Já o 
framework bootstrap css, que significa uma biblioteca de códigos ou um conjunto de 
classes com o objetivo de prover uma funcionalidade genérica, é utilizado para 
estilização de páginas web. A linguagem de estilos CSS (Cascading Style Sheets) ou folha 
de estilo em cascata é a linguagem mais utilizada para estilização de páginas web; e o 
framework citado é uma biblioteca de código criado a partir da linguagem CSS. Sua 
escolha deve-se ao fato de ser mais ágil para o desenvolvimento, mais fácil, e possuir 
características de design responsivo, ou seja, com o framework bootstrap é possível 
adaptar a interface para qualquer tipo de dispositivo. 

Analisando ainda o desenvolvimento do front-end, percebe-se a necessidade de 
uma linguagem de scripts que comuniquem-se com o usuário, que controlem o 
navegador, realizem comunicação assíncrona e que possam alterar o conteúdo das 
páginas para o usuário. A ferramenta para desempenhar esta tarefa foi, a biblioteca 
JQuery. Esta biblioteca é derivada da linguagem de programação de scripts, Javascript, 
com diversas funcionalidades essenciais para a proposta deste trabalho, dentre elas 
podemos citar: manipulação de eventos, comunicação assíncrona, compatibilidade com 
diversos navegadores entre outros fatores que levaram à escolha desta tecnologia. 
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3.4.14 BackBackBackBack----end end end end do do do do PipelinePipelinePipelinePipeline 

O back-end é a camada responsável por realizar todas as requisições ao servidor 
e estas solicitações podem ser de diversos tipos inclusive chamadas a programas 
externos. Existem diversas linguagens de programação que trabalham ao lado do 
servidor. Portanto, o back-end do pipeline será escrito utilizando a linguagem PHP 
(Personal Home Page ou Hypertext Preprocessor). A justificativa para a escolhadessa 
tecnologia utilizado em larga escala, segundo a NetCraft (2012), “existem mais de 200 
milhões de websites escritos em PHP”, conforme a Figura 13.    

 

 
 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:http://news.netcraft.com/archives/2013/01/31/php-just-grows-grows.html 

3.4.153.4.153.4.153.4.15 Arquitetura do PipelineArquitetura do PipelineArquitetura do PipelineArquitetura do Pipeline    

O ambiente completo do pipeline pode ser observado na Figura 14, na qual temos 
o front-end representado pela interface web, temos o back-end representado pelos 
controles em PHP, temos as ferramentas externas e os scripts externos que compõem o 
pipeline e todas essas camadas estão integrados com o padrão de projetos MVC. 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 13131313:::: Arquitetura do sistema web utilizando a arquitetura MVC. 
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Nesta arquitetura, o usuário acionará a visão através da página html, que 
corresponde à interface com o programa. Através dessa ação do usuário, gera-se uma 
interação com o sistema através da biblioteca JQuery, que atuará como um integrador, 
entre usuário e controlador. Os controladores serão responsáveis por acessar os 
programas e ferramentas externas, por realizar as requisições e devolver as respostas 
das solicitações realizadas pelo usuário através da visão. 

 Vale salientar que a arquitetura do pipeline proposto possui um diferencial em 
relação às arquiteturas tradicionais web, que utilizam do conceito MVC. Em nossa 
proposta, a arquitetura possui um isolamento entre a visão (HTML) e os controladores. 
Ficando responsável pela comunicação entre tais camadas, a tecnologia AJAX - 
Asynchronous Javascript and XML, que significa Javascript e Xml Assíncrono. Com isto, é 
possível promover uma separação entre as camadas de apresentação e a camada de 
negócios, facilitando a manutenção do sistema, a portabilidade e até mesmo o 
isolamento entre servidores, pois em um servidor poderíamos ter somente a camada de 
apresentação e em outro teríamos o controlador e os programas externos. 
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Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4     

Apresentação GATOOLApresentação GATOOLApresentação GATOOLApresentação GATOOL    

A aplicação web foi escrita na linguagem PHP, e esta aplicação possui sua 
arquitetura dividida em três camadas lógicas: camada de dados, camada de negócios e 
camada de apresentação, abaixo uma descrição sobre cada camada. 

Camada de dadoCamada de dadoCamada de dadoCamada de dados s s s - normalmente a camada de dados é responsável pela 
persistência e acesso aos dados da aplicação, utilizando banco de dados. Entretanto para 
esta aplicação não haverá um banco de dados e sim escrita/busca em disco rígido (HD). 

Camada de negócios Camada de negócios Camada de negócios Camada de negócios - responsável por prover o gerenciamento das requisições, 
recebendo estas requisições da camada de apresentação, validando e despachando para 
o controlador correto. Algumas conversões são necessárias, tendo em vista que algumas 
requisições trazem dados, em formatos diferentes do ideal para serem mostrados na 
camada de apresentação. As requisições e respostas estabelecidas na interface 
utilizaram dos seguintes formatos mostrados abaixo: 

1. Key Value Pair (KVP): requisições via HTTP GET 

Camada de apresentação Camada de apresentação Camada de apresentação Camada de apresentação ----    responsável por prover uma interface de usuário, 
para que o utilizador possa interagir com o sistema, essencialmente conta apenas com 

código HTML. Essa página web permitirá testar todos os recursos do sistema. 

4.14.14.14.1 Automatização e Integração do PipelineAutomatização e Integração do PipelineAutomatização e Integração do PipelineAutomatização e Integração do Pipeline    

A interface web será responsável pela tarefa de automatizar e integrar todas as 
ferramentas que foram instaladas e configuradas, como pode ser observado no Apêndice 
A. Esta interface será executada a partir de um servidor web, podendo ser acessada 
através de um navegador web e acessado via link como por 
exemplo,http://server/nomeAplicaçao/. 

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 Tela Inicial Tela Inicial Tela Inicial Tela Inicial ––––    GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL    

A tela inicial da interface GATOOL conta apenas com algumas informações 
básicas sobre a ferramenta para que o usuário possa conhecer um pouco sobre a mesma, 
bem como conhecer o fluxo de trabalho do pipeline, algumas funcionalidades e algumas 
ferramentas, conforme podemos observar na Figura 15 abaixo. 
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Figura 14:Tela Inicial GATOOL.  

4.1.24.1.24.1.24.1.2 Entrada de dados Entrada de dados Entrada de dados Entrada de dados ––––    GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL    

A tela inicial da interface é uma área que contém a área de entrada de dados, 
área de histórico, área de arquivos para downloads e um menu indicador. A área de 
histórico serve para guardar todos os relatórios gerados por GATOOL; a área de 
arquivos para download, serve para que o usuário possa “baixar” os arquivos 
resultantes das etapas em que ele estiver trabalhando no momento; e o menu serve 
como indicador visual para ele saber qual processo está sendo realizado. Todas estas 
três áreas estão presentes em toda interface web, devido a suas funcionalidades 
necessárias em toda aplicação, conforme Figura 16. 
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Figura 15: Tela de inserção dos arquivos sequenciados. 

 

1. Entrada de Dados, área responsável por permitir que o usuário insira seu arquivo 
no formato fastq, que contenha os fragmentos do DNA, fragmentos estes vindos de 
um sequenciador NGS single end reads com preferência pelo sequenciador 
ionTorrent; 

2. Área de Histórico, esta área permite disponibilizar para o usuário os relatórios 
gerados pelo pipeline, para que o mesmo possa consultar a qualquer momento tais 
relatórios; ainda é possível visualizar um botão de “restart proccess”, o qual refere-
se a possibilidade de reiniciar o processo desde sua primeira fase. 

3. Módulo de download de arquivos, permite que o usuário possa ter acesso aos 
arquivos resultantes dos processos executados pelo mesmo, garantindo assim a 
independência do usuário em relação ao sistema.  

4. Menu Indicador, menu superior com a função de indicar ao usuário, em qual 
processo ele está no momento. Como citado, existem diversas etapas no processo de 
montagem de genomas, e com isso é preciso fornecer sempre um feedback ao 
usuário, de onde ele se encontra, ou seja, qual processo ele está realizando num 
determinado momento. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 Análise de Fragmentos Análise de Fragmentos Análise de Fragmentos Análise de Fragmentos ----    GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL    

A área de análise dos fragmentos foi totalmente automatizada através da 
interface web, funcionando da seguinte forma: ao fim da etapa de entrada de dados e o 
arquivo estar totalmente carregado, a análise inicia automaticamente sem necessidade 
de interação com o usuário. Conforme observado na Figura 17, podemos perceber uma 
barra de progresso, indicando o progresso da tarefa que está sendo executada. 
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FFFFigura igura igura igura 16161616: Área de análise dos fragmentos - GATOOL. 

 

Ao final da análise dos fragmentos é gerado um relatório, o qual permite verificar 
a qualidade dos fragmentos e dispões de outros relatórios que ajudarão a verificar 
diversas métricas no conjunto de dados de entrada de acordo com Figura 18. 

 

Figura 17: Relatório da análise dos fragmentos. Fonte: Adaptado do FASTQC 

4.1.3.1 Relatórios Disponíveis 

A etapa de análise produz diversos relatórios que vão possibilitar inferir em 
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relação a qualidade dos fragmentos e contribuir no processo de montagem de 
genomasbacterianos. 
1. “Basic Statistics”, informações básicas sobre os fragmentos como por exemplo: 
total da sequência, tamanho da sequência, nome do arquivo, dentre outros. 

2. “Per base sequence quality”, Este relatório mostra uma visão geral da faixa de 
qualidade dos valores em todas as bases e em cada posição no arquivo fastq. 

3. “Per sequence quality scores”, permite verificar se um subconjunto de 
sequências, tem universalmente valores de baixa qualidade. 

4. “Per base sequence content”, mostra a proporção da posição de cada base no 
arquivo fastq, para cada uma das quatro bases normais de um DNA. 

5. “Per sequence GC content”, é medido o conteúdo de GC(Guanina e Citosina) ao 
longo de todas as sequências em um arquivo fastq. 

6. “Per base N content”, se um sequenciador não consegue ter confiança suficiente 
para determinar uma base dentre as quatro(A,G,C,T), então é atribuido N, no lugar de 
uma base convencional. Este relatório mostra o percentual de bases N’s no arquivo. 

7. “Sequence Length Distribution”, analisa a variação no tamanho dos fragmentos 
do arquivo fastq. 

8. “Sequence Duplication Levels”, analisa o grau de duplicação para cada sequência 
e cria um gráfico que mostra o número relativo de sequências com diferentes graus de 
duplicação. 

9. “Overrepresented sequences”, uma biblioteca normal de alto volume conterá um 
conjunto diversificado de sequências, sem sequências individuais que constituem uma 
pequena fração do todo. Encontrar uma única sequência super-representada 
noconjunto, significa que é biologicamente significativa, ou indica que a biblioteca 
estácontaminada, ou não estava tão diverso como esperado. Este módulo lista toda a 
sequência que constituem mais do que 0,1% do total. 
10. “Adapter Content”, este relatório irá realizar uma análise genérica de todas as 
kmers, em sua biblioteca para encontrar aqueles que não tem uma cobertura uniforme 
ao longo de todo o tamanho dos fragmentos. 

11. “Kmer Content”, o módulo kmer começa a partir das hipótese de que qualquer 
pequeno fragmento de sequência não deve ter uma polarização de posicionamento na 
sua aparência, dentro de uma biblioteca diversificada. Pode haver razões biológicaspor 
que certas kmers são enriquecidas ou empobrecidos em geral, mas estespreconceitos 
deve afetar todas as posições dentro de uma sequência de forma igual. 

4.1.44.1.44.1.44.1.4 PréPréPréPré----processamento processamento processamento processamento ----    GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL    

A etapa de pré-processamento, permite cortar os fragmentos, filtrar os 
fragmentos ou ambos. Através da inserção dos valores de qualidade estabelecidos pelo 
usuário no momento do preenchimento dessa área do sistema. O usuário irá especificar 
os valores da métrica phred para cortar/filtrar os fragmentos e obter resultados 
satisfatórios na etapa de pré-processamento, e posteriormente em próximas etapas, 
conforme Figura 19. 
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Figura 18: Trimmer&Filter - GATOOL. Trimmer permite cortar sequências dado um parâmetro e 
filter permite filtrar sequências também mediante um parâmetro. 

 

A interface que permite realizar as tarefas de cortar/filtrar os fragmentos  possui 
alguns campos, onde o usuário pode inserir valores e realizar o procedimento descrito. 
Podemos visualizar os seguintes campos e opções: 

1. “Your initial file” -  O usuário precisa selecionar o arquivo a ser realizado o pré-
processamento dos fragmentos; 

2. “Select the option below” - Esta opção permite ao usuário escolher entre as 
formas de pré-processamento: trimmer, filter ou ambas, tal característica é importante 
pois existem situações em que apenas um pré-processamento de filter é necessário para 
determinada amostra de fragmentos, podemos visualizar essas opções na imagem 20 
abaixo. 
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Figura 19: Opções de Trimmer&Filter - GATOOL.  

 

É importante mencionar que o usuário pode escolher pré-processar entre as três 
formas: filter, trimmer ou ambas, conforme já explicado. Ao realizar a escolha por 
qualquer uma das opções a tela se adapta para atender a solicitação do usuário 
conforme pode ser observado nas Figura 21 e 22. 

 

Figura 20: Opção de somente trimmer - GATOOL. 
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Figura 21: Opção de somente filter - GATOOL. 

 

Percebemos através das imagens que a interface de cortar e filtrar atende as 
necessidades do usuário e se adapta conforme a escolha do mesmo. Com isso temos os 
campos específicos para cada opção: 

1. phred - Trimmer e reads Length, campo responsável por “cortar” o início das 
sequências. Onde utilizaremos uma métrica de qualidade phred e eliminaremos 
sequências menores que um determinado valor de pares de bases (pb), Figura 21. 

2. phred - Filter e Quality of Readings, campo responsável por filtrar as sequências. O 
qual utilizaremos uma métrica de qualidade phred e filtraremos as sequências que não 
atendam a um determinado parâmetro de qualidade das sequências vindas 
dosequenciador, Figura 22. 

Também é possível avançar diretamente para a fase de montagem do genoma, 
pois o arquivo de entrada com os fragmentos pode apresentar uma boa qualidade de 
sequenciamento, não sendo necessária a realização de pré-processamento. A etapa de 
pré-processamento apresenta a possibilidade de interação do usuário com o sistema 
através dos parâmetros de qualidade, pois é necessário verificar se os fragmentos estão 
adequados para avançar para a próxima etapa, caso não estejam apresentando bons 
resultados de qualidade, o usuário pode realizar novamente a alteração dosparâmetros. 

4.1.4.1 Análise dos Dados Pré-processados - GATOOL 

Ao finalizar o processo descrito na subseção 4.1.4, o pipeline gerará um novo 
arquivo com os parâmetros que foram definidos nesta etapa, além disso o pipeline provê 
um padrão de nomenclatura para os arquivos que foram pré-processados, dependendo 
da escolha do usuário os arquivos podem ter as seguintes nomenclaturas: 

1. Opção “Trimmer&Filter” - os arquivos serão nomeados: 
nomearquivo_t20_l50_q20_p80_trimming_filter.fastq. Onde, (tttt) representa o valor 
da métrica phred para cortar sequências; (llll) a quantidade de pares de bases dos 
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fragmentos que se deseja cortar; (qqqq) o valor de phred para a qualidade dos 
fragmentos e (pppp) o percentual da qualidade que se deseja filtrar.  

2. Opção “only trimmer” - o arquivo será nomeado apenas com as métricas do 
trimmer: nomearquivo_t20_l50.fastq. 

3. Opção “only filter” - Análogo ao trimmer o arquivo será nomeado apenas com as 
métricas do filter: nomearquivo_q20_p80.fastq. 

Ao término do pré-processamento é extremamente importante realizar uma nova 
análise dos fragmentos, agora porém pré-processados, essa análise vai garantir que a 
qualidade pôde ser melhorada. Podemos observar na Figura 23 que o arquivo está com a 
nomenclatura detalhada anteriormente, ainda é possível observar que é possível agora 
realizar o download do arquivo que acabou de ser pré-processado. 

 

Figura 22: Nova análise para os dados pré-processados - GATOOL. 

4.1.4.2 Decisão na Etapa de Pré-processamento - GATOOL 

Os processos descritos e iniciados no item 4.1.3 até o item 4.1.4.1, compõem um 
ciclo de análise da qualidade e pré-processamento dos fragmentos. Entretanto o usuário 
precisa decidir se o procedimento feito na etapa de pré-processamento está de acordo, 
com o que mesmo deseja, caso não esteja de acordo ele poderá alterar os parâmetro e 
realizar o processo novamente. 

Para atingir esse objetivo, a interface web possibilita que o usuário possa fazer 
essa escolha, e decidir se deseja realizar um novo pré-processamento ou se prossegue 
para a próxima etapa, conforme pode ser visto na Figura 24. 
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Figura 23: Decisão para a realização de um novo pré-processamento. 
 

O sistema pergunta ao usuário se ele deseja realizar o procedimento de 
trimmer/filter novamente, caso ele responda que “sim”, os dados pré-
processadosanteriormente serão deletados, dado o volume que estes dados ocupam no 
disco rígido, caso o usuário escolha “não”, o sistema prosseguirá para a próxima fase. 

4.1.54.1.54.1.54.1.5 Montagem de Genomas Montagem de Genomas Montagem de Genomas Montagem de Genomas ----    GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL    

Após a realização dos procedimentos de análise e pré-processamento dos dados, 
o conjunto de reads encontram-se com os critérios de qualidade definidos, com isso a 
tarefa de montagem poderá ter melhores resultados. A interface geral para a montagem 
do genoma pode ser observada na Figura 25. 
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Figura 24: Interface GATOOL para montagem de genomas.  

 

Essa área é uma importante parte do pipeline, pois ela permite realizar o 
processo de montagem do genoma bacteriano, através da etapa anteriormentedescrita. 
Tal interface possui algumas opções genéricas para os dois montadores, conforme 
descrito abaixo:  
1. “Choose the file to Assembler”, área destinada para seleção do arquivo que se 
deseja “montar”. O usuário pode escolher entre o arquivo que foi inserido inicialmente 
no pipeline na etapa de entrada de dados ou optar pelo arquivo pré-processado, caso 
tenha sido realizado algum tipo de pré-processamento. 

2. “CutOff Value - Read Coverage”, essa opção permite eliminar sequências que não 
oferecem uma cobertura determinada. Esse valor poder ser específicado pelo usuário, 
ou automático definido pelo montador através da opção “auto”. 

3. “Provide the output folder name”, opção responsável por especificar o diretório 
de destino da montagem. 
4. “k-mer”, indicador visual dos possíveis valores de k para os montadores que 
existem em GATOOL com isso o usuário sempre esteja ciente de tais valores nas 
montagens.. 
5. Select the Assembler Tool, essa opção permite que o usuário possa escolher entre 
dois montadores de genomas, que são:  

a SPAdes Genome Assembler; 
b Velvet Genome Assembler. 

 
Quando o usuário seleciona um dos montadores disponíveis por GATOOL, a tela 

sofre algumas modificações para atender a solicitação do utilizador pois o processo de 
montagem é diferente para cada ferramenta, conforme podemos observar abaixo na 
Figura 26, interface com SPAdes e Figura 27 interface com o Velvet. 
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Figura 25: Interface GATOOL para montagem de genomas com SPAdes. 

 
  Na Figura 26, podemos observar que as únicas opções diferentes das já 
mostradas na tela de montagem geral são as opções: fast assembly e MDA- single cell. 
1.  “Fast Assembly”, permite ao usuário realizar uma montagem de forma mais rápida, 

pois o processo de montagem de genomas geralmente é longo em suarealização. 
2. “MDA-Single Cell”, opção para datasets não triviais, como por exemplo: 

altopercentual de GC e baixa cobertura. 
 

Na Figura 27, podemos verificar que existem outros campos diferentes dos que a 
interface do SPAdes possui. 
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Figura 26: Interface GATOOL para montagem de genomas com SPAdes. 

 

1. “Max number of contigs for quast report”, este valor é importante para especificar 
um número mínimo do tamanho dos contigs para posterior análise no relatório 
gerado da montagem.  

2. “Select the k-mer value(s)”, tal opção permite que o usuário possa escolher os 
possíveis valores para a montagem com o Velvet, lembrando que o valor padrão de 
montagem com essa ferramenta é 31, porém GATOOL implementou uma 
possibilidade de realizar a operação com valores de k simultâneos.  

4.1.5.1 Relatório da Montagem - GATOOL 

Posterior ao processo de montagem, é preciso disponibilizar para o usuário as 
estatísticas referentes a esse processo. Tais métricas serão de extrema importância na 
montagem de genomas bacterianos. Assim, será possível inferir na qualidade da 
montagem através desse relatório, a imagem correspondente pode ser observada na 
Figura 28. 
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Figura 27: Relatório GATOOL com métricas da montagem. Fonte: Adaptado de QUAST. 

 

Este relatório apresenta alguma métricas importantes. Entre elas podemos 
destacar as seguintes: 

1. “contigs”, número de contigs baseados no valor do número mínimo de 
contigs definido na montagem; 

2. “contigs(>=0bp)”, número total de contigs presentes na montagem. 
3. “%GC”, número total dos nucleotídeos G e C na montagem, divididos pelo 

total de bases contidas na montagem; 

4. “Largest contig”, tamanho do maior contig presente na montagem; 
5. N50, esta estatística é importante na montagem de genomas bacterianos, 

pois é através dela que avalia-se a qualidade da montagem. N50, com valores altos 
representam montagens com boa qualidade, é calculado somando os contigs até que o 
número de bases atinja 50% do total de bases na montagem; 

6. L50, é o número mínimo de contigs que produzem metade (50%), das 
bases presentes na montagem. 

4.1.64.1.64.1.64.1.6 Orientação dos Orientação dos Orientação dos Orientação dos contigscontigscontigscontigs    ----    GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL    

O processo de scaffolding, compreende a orientação dos contigs gerados na etapa 
de montagem, para isso a interface web contará com uma área que objetiva a realização 
de tal procedimento. A Figura 29 corresponde a etapa de escolha a respeitodo genoma 
de referência. 
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Figura 28: Interface GATOOL para processo de orientação do genoma. 

 
Nesta tela, é apresentado para o usuário a possibilidade de escolher entre as duas 

maneiras de realizar o procedimento de enviar o arquivo que contém o genomade 
referência. Disponibilizando as seguintes opções: 
1. “Upload the reference genome”, opção que permite o envio do arquivo contendo o 

genoma de referência que o usuário utilizará para fazer a orientação dos contigs; 

2. “Search the reference genome”, opção que utiliza a API e-utilities para buscar o 
arquivo no banco de dados do NCBI. 

 
Ao escolher a opção “upload the reference genome”, o usuário selecionará o 

arquivo de referência do genoma em alguma mídia de armazenamento e enviará para o 
sistema, o qual iniciará a fase de orientação dos contigs, conforme Figura 30. 
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Figura 29: Orientação GATOOL através de “upload”. 

 
Escolhendo a opção “Search online for the reference genome” possibilitará a 

busca em bases de dados específicas que contém informações sobre as espécies, ao final 
do processo de busca o arquivo será baixado no sistema, conforme ilustra a Figura 31. 
Vale destacar que durante a execução da orientação do genoma, o usuário não necessita 
buscar informações fora do sistema, este módulo permite, a busca em tempo real em 
outras bases de dados, do genoma de referênciaque o usuário precisa para essa etapa. 

 
Figura 30: Orientação GATOOL através de consulta online. 

4.1.6.1 Relatório de Orientação dos contigs - GATOOL 

O processo de scaffolding busca encontrar a direção dos contigs e o fechamento 
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de gaps. O relatório contém algumas informações importantes dentre elas podemos 
destacar a quantidade de contigs mapeados no processo de orientação, os não mapeados 
e dentre os não mapeados podemos perceber aqueles com baixa cobertura, regiões 
duplicadas, entre outras situações, como podemos observar na Figura 32. 

 
Figura 31: Relatório processo de scaffolding do GATOOL. 
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Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5     

Resultados e DiscussõesResultados e DiscussõesResultados e DiscussõesResultados e Discussões    

Esta seção apresentará os resultados obtidos em avaliações experimentais, 
analisando as diversas ferramentas computacionais que objetivam a tarefa de montar 
genomas. Tais testes são importantes, pois permitem uma maior inferência acerca das 
ferramentas que foram escolhidas para compor o pipeline, ao mesmo tempo que 
possibilita conhecer o comportamento destas ferramentas como por exemplo tempo de 
execução, saída de dados, parâmetros necessários, conjunto de dados de entrada, 
formato dos arquivos de entrada e de saída, dentre outros. Apresentaremos também e as 
discussões referentes aos resultados encontrados em todos os processos que 
realizaremos. 

5.15.15.15.1 Valores de k(Valores de k(Valores de k(Valores de k(kkkk----mermermermer) para as amostras) para as amostras) para as amostras) para as amostras    
Os valores de k-mer testados nos mostraram que nem todos esses valores eram 

aceitáveis, ou seja, nem todos geravam uma boa montagem, portanto ficamos com os 
melhores valores para k, para ambas amostras, conforme pode ser observado na Tabela 
6 abaixo. 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 6666:::: Melhores valores de k-mer para as amostras.  

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017.    

5.25.25.25.2 Resultados da Amostra 1 (Resultados da Amostra 1 (Resultados da Amostra 1 (Resultados da Amostra 1 (Bacillus amyloliquefaciensBacillus amyloliquefaciensBacillus amyloliquefaciensBacillus amyloliquefaciens))))    
 

Para os testes realizados, foram observados o número de contigs gerados pelos 
montadores e o número de contigs gerados depois do processo de orientação. 
Observamos também algumas métricas como: N50, L50, %GC e total length que se refere 
à quantidade total de bases presentes na montagem.  

5.2.15.2.15.2.15.2.1 N° de N° de N° de N° de contigscontigscontigscontigs    gerados da Amostra 1gerados da Amostra 1gerados da Amostra 1gerados da Amostra 1    

Podemos observar, através da Figura 33(A), o número total de contigs gerados 
pelo processo de montagem de genomas e também o número de contigs depois do 

AmostrasAmostrasAmostrasAmostras MontadoresMontadoresMontadoresMontadores KKKK----mermermermer 

Bacillus amyloliquefaciens Mira, SPAdes, Abyss e Velvet -,33,33,31 

Serratia marcescens Mira, SPAdes, Abyss e Velvet -,127,33,31 
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processo de orientação dos genomas, utilizando os diversos montadores citados na 
seção 5.1. 

Podemos perceber, através deste gráfico, que o SPAdes possui o melhor 
resultado na etapa da montagem, ou seja, o SPAdes conseguiu sobrepor mais fragmentos 
de DNA, construindo assim um menor número de contigs. Devido a esse melhor 
resultado na montagem, fez com que obtivesse um melhor resultado na etapa de 
orientação do genoma, podemos observar também que houve uma diminuição do 
número de contigs, passando de 129 para apenas 33 contigs. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 N50 da MontagemN50 da MontagemN50 da MontagemN50 da Montagem    da Amostra 1da Amostra 1da Amostra 1da Amostra 1    

A estatística N50 já foi abordada no Capítulo 2, seção 2.3 e no Capítulo 4, 
subseção 4.1.4.1, através das explicações já mencionadas, podemos perceber que, um 
alto valor de N50 caracteriza uma melhor montagem. Os valores de N50 dos diversos 
montadores estão descritos na Figura 33(B). 

A montagem com o SPAdes gerou um resultado de 285.363 para o valor de N50, 
valor superior aos demais resultados dos outros montadores. O N50 indica a qualidade 
da montagem, então pode-se constatar que o SPAdes, gerou a melhor montagem, ou seja 
com uma maior qualidade devido ao seu alto valor de N50. 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Total Total Total Total LengthLengthLengthLength    da Montagem da Amostra 1da Montagem da Amostra 1da Montagem da Amostra 1da Montagem da Amostra 1    

O total length refere-se à quantidade de bases presentes na montagem, ou seja, a 
soma do comprimento de todas as sequências consenso. Portanto, podemos observar o 
total length resultante das montagens na Figura 33(C). 

O gráfico do Velvet apresenta um comportamento interessante, podemos 
visualizar que o mesmo tem o valor de 7 milhões de pares de base, quase o dobro 
apresentado pelo SPAdes que foi de aproximadamente 3.9 milhões de pares de base. 
Como o resultado do Velvet na etapa de montagem foi um resultado em que a 
ferramenta não conseguiu sobrepor muitos contigs, tornando os números de sequências 
muito altos e, consequentemente, o valor do total length seria bastante elevado. Um 
motivo adicional também seria a alta cobertura e regiões repetitivas em que foi 
sequenciado esses fragmentos. Podemos constatar este fato oolhando para os resultados 
dos outros montadores, todos com valores relativamente equivalentes. 

5.2.45.2.45.2.45.2.4 Percentual de GC da Amostra 1Percentual de GC da Amostra 1Percentual de GC da Amostra 1Percentual de GC da Amostra 1    

Podemos observar os valores obtidos pelos montadores na Figura 33(D) abaixo. 

O percentual de GC é importante nas montagens pois qualquer desvio no seu 
percentual, pode influenciar diretamente no alinhamento do genoma. Então é 
interessante que os valores de GC, atuam ou fiquem dentro de uma faixa de 50 a 60%, 
mas não é uma condição determinante, pois depende exclusivamente do arquivo de 
fragmentos e do sequenciamento que foi utilizado. 
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5.2.55.2.55.2.55.2.5 L50 da Amostra 1L50 da Amostra 1L50 da Amostra 1L50 da Amostra 1    

L50 é a menor quantidade de contigs que a soma destes, produza a metade do 
tamanho do genoma ou seja, o valor de N50. Podemos observar na Figura 33(E), todos 
os valores obtidos pelos montadores testados. 

Cabe ressaltar que o Velvet apresenta um resultado neste gráfico de L50 = 2, ou 
seja, apenas dois contigs somados são capazes de atingir a metade do tamanho do 
genoma. Este dado seria uma informação relevante, se o valor do N50 do Velvet, fosse 
maior do que 582, com isso percebemos que a montagem com esta ferramenta e usando 
esse genoma não foi bem-sucedida. Outra análise importante que vale destacar é o 
Abyss, o qual apresenta um valor de L50 = 410. Este alto valor implica que muitas 
sequências consenso curtas foram montadas através deste montador, por isso esse valor 
elevado de L50. Por fim, destacamos o SPAdes, que apresenta um valor de L50;  isso 
significa que em apenas 4 contigs, foi possível obter a soma do valor encontrado em seu 
N50, que é de 285.363. Podemos afirmar então que existem 4 supercontigs na 
montagem realizado pelo SPAdes que equivalem a 50% de 3.9 milhões de pares de 
bases. 
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Figura Figura Figura Figura 32323232:::: Resultados da Amostra 1( 33(A): N° contigs/N° contigs após CONTIGuator. 33(B): N50 da amostra 1. 33(C): Total Lenght da amostra 1. 
33(D): %GC da amostra 1. 33(E): L50 da amostra 1). 
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5.2.65.2.65.2.65.2.6 Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico dot plotdot plotdot plotdot plot    do Alinhamento das Sequências (Amostra 1)do Alinhamento das Sequências (Amostra 1)do Alinhamento das Sequências (Amostra 1)do Alinhamento das Sequências (Amostra 1)    

Até o momento, mostramos diversas métricas testadas através da montagem do 
genoma Bacillus amyloliquefaciensBacillus amyloliquefaciensBacillus amyloliquefaciensBacillus amyloliquefaciens. Os testes foram realizados pelos diversos 
montadores já conhecidos e demonstrados nas seções anteriores. Portanto, podemos 
visualizar os gráficos dot plot’s gerados a partir das montagens realizadas, usando os 
genomas de referência, na Figura 34 abaixo. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 33333333:::: Gráfico dotplot da montagem da Amostra 1 com os montadores: Mira,SPAdes e Abyss. 

5.35.35.35.3 Resultados da Amostra 2 (Resultados da Amostra 2 (Resultados da Amostra 2 (Resultados da Amostra 2 (Serratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescensSerratia marcescens))))    

Foram observadas as mesmas métricas testadas na amostra 1, utilizando os 
mesmos programas e técnicas. 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 N° de N° de N° de N° de contigscontigscontigscontigs    gerados da Amostra 2gerados da Amostra 2gerados da Amostra 2gerados da Amostra 2    

Constatamos, através do gráfico da Figura 35(A), que o SPAdes apresenta o 
menor número de contigs resultantes do processo de montagem, e que posteriormente a 
esse processo, na orientação dos contigs, o resultado do SPAdes continuou o menor 
dentre todos os outros montadores testados. 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 N50 da Montagem da Amostra 2N50 da Montagem da Amostra 2N50 da Montagem da Amostra 2N50 da Montagem da Amostra 2    

Verificamos através da Figura 35(B), que o SPAdes apresenta um N50 = 
589.570. Isto implica que 50% do tamanho do genoma estão dentro dos contigs com 
tamanho maior ou igual à 589.57; o mesmo raciocínio pode ser aplicado aos 
demaisresultados deste gráfico. 

5.3.35.3.35.3.35.3.3 Total Total Total Total LengthLengthLengthLength    da Montagem da Amostra 2da Montagem da Amostra 2da Montagem da Amostra 2da Montagem da Amostra 2    

O tamanho do genoma está estimado na faixa de 4,8 a 5,3 MB, de acordo com o 
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genoma de referência. Percebemos que, tanto o Mira como o SPAdes apresentam 
resultados esperados, enquanto o Abyss e o Velvet apresentam resultados contrários ao 
esperado. Podemos perceber novamente que o Velvet apresentou resultado incoerente 
com o tamanho esperado do genoma, aproximadamente 500 mil pares de base a mais. 
Possivelmente o uso de um baixo valor de k favoreceu uma cobertura desigual e 
situações errôneas, conforme podemos observar na Figura 35(A) e confirmar na Figura 
35(C). 

5.3.45.3.45.3.45.3.4 L50 da Montagem da Amostra 2L50 da Montagem da Amostra 2L50 da Montagem da Amostra 2L50 da Montagem da Amostra 2    

O SPAdes apresenta um valor de L50 = 3. Isso significa que em apenas 3 contigs, 
foi possível obter a soma do valor encontrado em seu N50, que é de 589.570. Podemos 
afirmar então que existem 3 supercontigs na montagem realizado pelo SPAdes, e que os 
eles equivalem a 50% de 5.2 milhões de pares de bases, conforme observado na Figura 
35(D). 

5.3.55.3.55.3.55.3.5 Percentual de GC da Montagem da Amostra 2Percentual de GC da Montagem da Amostra 2Percentual de GC da Montagem da Amostra 2Percentual de GC da Montagem da Amostra 2    

Abaixo temos o conteúdo de Guanina e Citosina encontrado nas montagens, já 
descritas ao longo deste estudo, conforme pode-se observar na Figura 35(E). 
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Figura Figura Figura Figura 34343434:::: Resultados Amostra 2( 35(A): N° contigs/N° contigs após CONTIGuator. 35(B): N50 da amostra 2. 35(C): Total Lenght da amostra 2. 
35(D): %GC da amostra 2. 35(E): L50 da amostra 2). 
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5.3.65.3.65.3.65.3.6 Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico dot plotdot plotdot plotdot plot    do Alinhamento das Sequências(Amostra 2)do Alinhamento das Sequências(Amostra 2)do Alinhamento das Sequências(Amostra 2)do Alinhamento das Sequências(Amostra 2)    

Abaixo podemos observar os gráficos dot plot gerados a partir, das montagens 
realizadas em confronto com o genoma de referência, na figura 36 abaixo. 

 

Figura Figura Figura Figura 35353535:::: Gráfico dotplot da montagem da Amostra 2 com os montadores: Mira, Abyss e 
SPAdes.  

5.45.45.45.4 Discussão sobre os ReDiscussão sobre os ReDiscussão sobre os ReDiscussão sobre os Resultadossultadossultadossultados    

De acordo com nossos testes, o Mira apresentou resultados consideráveis, 
porém optamos por não o implementar no pipeline, devido a sua classe de algoritmos 
OLC. O paradigma OLC traz consigo o problema de tempo computacional, o que implica 
um maior custo de recursos computacionais e uma execução mais lenta na montagem do 
genoma. Além disso, a montagem do genoma se torna complexa devido ao grande 
número de vértices do grafo, regiões repetitivas, falsos positivos e fragmento errôneos. 

Podemos constatar que o montador que apresenta melhores resultados é o 
SPAdes. O motivo para que ele tenha alcançado melhores resultados deve-se ao fato de 
contar com o IonHammer, um módulo corretor de erros para dados sequenciados em 
ionTorrent. Outro fator de extrema relevância é a classe de algoritmos que o SPAdes 
executa para realizar a montagem dos fragmentos, que é o grafo de Bruijn resolvendo 
assim de maneira satisfatório o problema da abordagem OLC. 

Por fim, outro montador que utiliza a classe de algoritmos DBG é o Velvet. 
Apesar dos resultados gerados pelo Velvet não estarem próximos dos resultados 
alcançados pelo SPAdes, este montador foi incorporado ao pipeline devido à sua 
capacidade de resolver repetições e erros, e especialmente sua funcionalidade de ser 
uma ferramenta de montagem short-reads, ou seja, realiza a montagem com a utilização 
de fragmentos curtos. 

Portanto, temos como ferramentas de montagem de genomas bacterianos 
implementadas no pipeline o SPAdes e o Velvet, provendo assim para o usuário mais de 
uma estratégia para a realização da montagem de genomas. Sendo que tais ferramentas 
estão aperfeiçoadas com os melhores parâmetros para a correta execução da tarefa de 
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montagem. 

5.55.55.55.5 Resultados SRAResultados SRAResultados SRAResultados SRA    

Foi realizado, através de GATOOL, o processo de análise, pré-processamento, 
montagem e orientação dos contigs nas 7(sete) amostras SRA. Para melhor 
compreensão dos resultados, foram elaboradas duas tabelas. A primeira tabela contém 
os resultados obtidos pela nossa ferramenta; na segunda tabela observam-se resultados 
dos artigos referentes aos processos realizados por diversos pesquisadores e também os 
nossos resultados. Como parte do processo de validação da ferramenta, fizemos alguns 
comparativos com outras ferramentas, como ionGAP e CLC Workbench, pois foram 
utilizadas para a montagem de alguns dos genomas. 

Alguns artigos apresentam o genoma completo de uma determinada amostra, 
porém nos atearemos ao resultado da montagem do genoma e geração de scaffold para 
fins de comparação com os resultados oferecidos por GATOOL, conforme pode ser visto 
na Tabela 7 abaixo. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 7777:::: Resultado GATOOL para as 7(sete) amostras 

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Autoria própria, 2017.    

* Os melhores resultados oferecidos por GATOOL estão marcados em negrito na tabela, podemos perceber que o SPAdes apresentou resultados superiores 
ao Velvet em todos os casos. 

* Os valores da coluna #contigs para o SPAdes têm como base o valor padrão do número mínimo de contigs para o QUAST, que é 500. Já para o Velvet, o 
valor foi modificado para 100, dada a característica short-reads do montador. 

* O valor de scaffold, igual a 14 na SRA - SRR1769012, não foi considerado um bom valor devido ao número alto de pares de bases que foram excluídas 

durante o processo de orientação do genoma. 

* O (-) nas células da tabela indicam que o processo de orientação não foi realizado devido a algum erro que pode ser o genoma de referência escolhido. 

 

Genomas(SRA)Genomas(SRA)Genomas(SRA)Genomas(SRA)    MontadoresMontadoresMontadoresMontadores    contigscontigscontigscontigs    ####contigscontigscontigscontigs    Tamanho(pb)Tamanho(pb)Tamanho(pb)Tamanho(pb)    N50N50N50N50    TempoTempoTempoTempo    ScaffoldsScaffoldsScaffoldsScaffolds    %GC%GC%GC%GC ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

SRR1748018SRR1748018SRR1748018SRR1748018    
SPAdes 
Velvet 

396 
2,021 

321321321321    
1576 

4,524,980 
4,154,418 

245,313 
3,711 

20 min 
15 min 

40404040 
1,011 

31% NC_022592.1 

SRR3312980SRR3312980SRR3312980SRR3312980    
SPAdes 
Velvet 

12 
13,003 

9999    
9,586 

2,342,591 
2,134.104 

628,361 
217 

57 min 
34 min 

7777    
- 

52% NC_017301.1 

ERR732677ERR732677ERR732677ERR732677    
SPAdes 
Velvet 

2.972 
3.394 

968968968968 
2.537 

5,128.282 
3,942.325 

8.384 
1.891 

1h 07 min 
50 min 

791791791791    
1,357 

65% CP000325.1 

ERR493460ERR493460ERR493460ERR493460    
SPAdes 
Velvet 

2,290 
3,659 

32323232    
1,979 

2,766,025 
2,136,090 

314.833 
1.185 

42 min 
26 min 

21212121    
17 

32% NZ_CP009828.1 

SRR3707448    
SPAdes 
Velvet 

11 
370 

9999    
162 

266,701 
168,753 

134,786 
1,116 

13 min 
07 min 

- 
- 

46% NC_000913.3 

SRR927598SRR927598SRR927598SRR927598    
SPAdes 
Velvet 

119 
3.205 

111111111111    
2.275 

4,955,474 
4,533,596 

113,884 
2.686 

25 min 
15 min 

74747474    
1,305 

50% NC_018658.1 

SRR1769012SRR1769012SRR1769012SRR1769012    
SPAdes 
Velvet 

104 
59.661 

78787878    
380 

5.995.690 
50,855 

260.508 
127 

2h 05 min 
1h 45 min 

14 
- 

39% NZ_CP012996.1 
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5.5.15.5.15.5.15.5.1 Análise dos Resultados GATOOLAnálise dos Resultados GATOOLAnálise dos Resultados GATOOLAnálise dos Resultados GATOOL    

De acordo com a Tabela 7, podemos perceber que utilizamos dois montadores 
para todas as sete amostras, isso serviu para validar a ferramenta quanto à utilização 
dos montadores, e constatamos que o Velvet, por ter em sua metodologia a característica 
de montagem com short-reads, não desempenhou de forma satisfatória a montagem no 
conjunto de dados de testes. Percebe-se, através da Tabela 6, que existem duas colunas 
nomeadas de contigs: a primeira coluna traz o número real de contigs resultantes do 
processo de montagem; já a segunda coluna traz o número de contigs relevantes dentro 
do conjunto. A eliminação é dada através do QUAST, no processo de geração do relatório. 
De acordo com Gurevich et al., 2013], o número de contigs informados pelo QUAST em 
seu relatório utiliza um valor mínimo como parâmetro para o tamanho do contig, bem 
como elimina contigs repetitivos e de baixa cobertura. 

Então, analisando a tabela na amostra SRR3312980 e afirmando que o melhor 
resultado foi de 9 contigs ao invés de 12, fica claro que 3 contigs apresentavam alguns 
dos problemas já mencionados acima. Isto pode ser facilmente comprovado através do 
tamanho do genoma em pares de base. Através do relatório oferecido por GATOOL na 
etapa de orientação, podemos verificar que, nesse mesmo arquivo SRA tivemos como 
entrada 12 contigs com tamanho de 2,343,338 pares de base e que apenas 7 contigs 
foram mapeados usando o genoma de referência com tamanho de 2,335,328 pares de 
base. Portanto, percebemos que dos 12 contigs, entre mapeados (7) e não mapeados (5), 
a diferença dos que não foram mapeados é de apenas 8,010 pb, ou seja, através disso 
verifica-se a validade do QUAST para geração do relatório das montagens dos genomas e 
a comprovação de que os resultados apresentados por GATOOL estão acurados. 

Na seção seguinte, detalharemos os testes realizados com o conjunto de dados 
SRA, incluindo a utilização dos parâmetros para o pré-processamento e montagem.  

5.5.25.5.25.5.25.5.2 Definição de parâmetros nos Testes SRADefinição de parâmetros nos Testes SRADefinição de parâmetros nos Testes SRADefinição de parâmetros nos Testes SRA    

GATOOL foi testado na realização da análise, pré-processamento, montagem e 
orientação dos sete genomas. Foi realizado um pré-processamento para filtrar 
fragmentos que tivessem qualidade phred acima de 20, e que tivessem qualidade de 
sequenciamento acima de 80%. Os seguintes SRA’s foram pré-processados desta 
maneira: SRR1748018, SRR927598 e SRR1769012. Para os demais, não foi realizado 
nenhum pré-processamento. 

Para as amostras que passaram pela etapa de pré-processamento, o processo de 
montagem destas amostras foi realizado com os dois montadores. Com o SPAdes, foi 
realizada uma montagem com a opção Fast Assembly, na qual os valores de k já estão 
definidos em: 21,33,55,77, conforme já explicado no Capítulo 4. Para o conjunto de 
dados que não sofreu pré-processamento, a montagem foi feita da maneira completa, 
para reads maiores com os seguintes valores de k: 21,33,55,77,99,127. Já com o Velvet, 
foi escolhida a opção de montagem com vários parâmetros para o valor de k para todos 
os 7 arquivos SRA. 

5.5.35.5.35.5.35.5.3 Resultados dResultados dResultados dResultados de outros Trabalhose outros Trabalhose outros Trabalhose outros Trabalhos    

Conforme já mencionado, coletamos artigos que serviriam para confrontar 
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GATOOL com outros resultados de montagens das diversas espécies no conjunto de 
dados SRA. Os autores de tais documentos utilizaram diversas técnicas e ferramentas 
para a realização dos processos de pré-processamento dos fragmentos até a finalização 
do genoma. Abaixo, na Tabela 8, podemos observar os resultados e montadores 
utilizados. 

 
Tabela Tabela Tabela Tabela 8888:::: Resultado dos diversos Autores. Adaptado de [Brown et al., 2014], [Araujo et al., 2016], 
[Valat et al., 2016], [Gonzales-Escalona et al., 2013, [Baez-Ortega et al., 2015] e [Santos; Cruz, 
2015]. 
* O (-) nas células da tabela, indicam que os autores não forneceram esses dados. 

 

A Tabela 8, mostra os montadores utilizados por cada autor para a realização da 
montagem de novo nos genomas SRA, bem como os resultados encontrados em cada 
artigo. Alguns resultados valem ser mencionados, como por exemplo: os resultados 
obtidos pelo ionGap, por ser uma ferramenta que compete diretamente com GATOOL. 

A ferramenta ionGAP durante a montagem dos seguintes genomas SRA’s: 
ERR732677 e ERR493460, apresentou os números de contigs de 1,352 e 94 
respectivamente; já para o N50, os valores foram respectivamente 7.674 e 218.499, 
conforme podemos observar na Tabela 7. GATOOL apresentou para esses mesmos 
conjuntos de dados os valores: 968 e 32 respectivamente para número de contigs; e para 
o N50, GATOOL apresentou 8.384 e 314.833 respectivamente. 

Através desses resultados fica claro que GATOOL responde melhor ao processo 
de montagem e orientação do genoma, pois através das mesmas espécies foi possível 
obter resultados melhores nos processos mencionados. Além disso GATOOL possui um 
módulo de pré-processamento, o que não é visto no ionGAP, inviabilizando assim uma 
possível melhora do conjunto de dados contendo os fragmentos. Um outro aspecto 
importante é a extrema diferença no tempo da montagem entre o ionGAP e GATOOL; 
enquanto o primeiro levou mais de 20 horas para montar o genoma do 
SRA(ERR732677), GATOOL levou apenas pouco mais de 1 hora e gerando resultados 
mais acurados. 

Genomas(SRA)Genomas(SRA)Genomas(SRA)Genomas(SRA)    MontadoresMontadoresMontadoresMontadores    contigscontigscontigscontigs    Tamanho(pb)Tamanho(pb)Tamanho(pb)Tamanho(pb)    N50N50N50N50    TempoTempoTempoTempo    %GC%GC%GC%GC 

SRR1748018SRR1748018SRR1748018SRR1748018    Newbler 2.6 100 4.320.000 115,901 - 31% 

SRR3312980SRR3312980SRR3312980SRR3312980    Mira 4.0.2 29 2.342.591 333,604 - 52% 

ERR732677ERR732677ERR732677ERR732677    
ionGAP 

1,352 - 7.674 ≥ 20h 65% 

ERR493460ERR493460ERR493460ERR493460    94 - 218.499 3h 32 min 32% 

SRR3707448    
CLC 

Workbench 
6.5.2 

818 5,868 Mb 85kbp - 46% 

SRR927598SRR927598SRR927598SRR927598    
CLC 

Workbench 
5.5.1 

769 4,929,288 - - 50% 

SRR1769012SRR1769012SRR1769012SRR1769012    
CLC 

Workbench 
7.0.3 

201 5.988,703 57.428 - 39% 
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5.5.45.5.45.5.45.5.4 Resultados GATOOL confrontado comoutros TrabalhosResultados GATOOL confrontado comoutros TrabalhosResultados GATOOL confrontado comoutros TrabalhosResultados GATOOL confrontado comoutros Trabalhos    

Conforme podemos observar na Tabela 9 abaixo, GATOOL apresenta resultados 
superiores na maioria dos testes, perdendo em número de contigs apenas na primeira 
amostra SRR1748018, onde o Newbler realizou a montagem e resultou em 100 contigs; 
entretanto, para essa mesma amostra, GATOOL resultou em  321 contigs,  N50 de 
245,313, valor maior do que o apresentado pelo Newbler, e um tamanho total do 
genoma também um pouco maior, 4,5 Mb contra 4,3 Mb; e para finalizar o valor de 
scaffold igual a 40. Ou seja, para essa amostra podemos concluir que GATOOL teve um 
resultado melhor do que o Newbler, pois conseguimos orientar o genoma e ter resultado 
maior no valor de N50 e chegar a um melhor resultado também na quantidade de 
scaffolds gerados. 

Para as demais amostras, GATOOL apresentou resultados superiores em todos 
os critérios, como número de contigs antes e depois do processo de scaffolding. 
Confrontado com diversas ferramentas e pipelines, GATOOL se mostrou eficiente e 
decisivo para o processo análise, montagem e orientação de genomas.  
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Tabela Tabela Tabela Tabela 9999: Resultados GATOOL confrontado com outros trabalhos. 

 

 
* O (-) mostrados na Tabela 8 indica que os autores não forneceram esses dados; na amostra SRR3707448, nos resultados GATOOL não foi possível obter o 

valor de scaffold, acredita-se que o genoma de referência não era próximo da espécie, não sendo possível realizar o alinhamento entre os genomas. 
 

 

 

 

 

 

ArtigosArtigosArtigosArtigos    
SRR1748018SRR1748018SRR1748018SRR1748018    SRR3312980SRR3312980SRR3312980SRR3312980    ERR732677ERR732677ERR732677ERR732677    ERR493460ERR493460ERR493460ERR493460    SRR3707448SRR3707448SRR3707448SRR3707448    SRR927598SRR927598SRR927598SRR927598    SRR1769012SRR1769012SRR1769012SRR1769012    

FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas    Newbler Newbler Newbler Newbler 2.62.62.62.6    Mira Mira Mira Mira 4.0.24.0.24.0.24.0.2    ionGAPionGAPionGAPionGAP    
CLC Workbench CLC Workbench CLC Workbench CLC Workbench 

6.5.26.5.26.5.26.5.2    
CLC Workbench CLC Workbench CLC Workbench CLC Workbench 

5.5.15.5.15.5.15.5.1    
CLC Workbench CLC Workbench CLC Workbench CLC Workbench 

7.0.37.0.37.0.37.0.3    

Resultados outros Resultados outros Resultados outros Resultados outros 
trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos    

contigs: 100100100100 
N50: 115,901 
Tam: 4.320.000    

contigs: 29 
N50: 333,604 
Tam: 2.342.591 

contigs: 1,352 
N50: 7.674 
Tam: - 

contigs: 94 
N50: 218.499 
Tam: - 

contigs: 818 
N50: 85kbp 
Tam: 5,868 Mb 

contigs: 769 
N50: - 
Tam: 4,929,288 

contigs: 201 
N50: 57.428 
Tam: 5.988,703 

Resultados Resultados Resultados Resultados 
GATOOLGATOOLGATOOLGATOOL 

contigs: 321 
N50: 245,313 
Tam:4,524,980 
Scaffold: 40404040 

contigs: 9999 
N50: 628,361 
Tam: 2,342,591 
Scaffold:7777 

contigs: 968968968968 
N50: 8,384 
Tam: 5,128.282 
Scaffold: 791791791791 

contigs: 32323232 
N50: 314,833 
Tam: 2,766,025 
Scaffold: 21212121 

contigs: 9999 
N50: 134,786 
Tam: 266,701 
Scaffold: -    

contigs: 111111111111 
N50: 113,884 
Tam: 4,955,474 
Scaffold: 74747474 

contigs: 78787878 
N50: 260.508 
Tam: 5.995.690 
Scaffold: 14 
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Outro exemplo que vale ser mencionado dos resultados, compete à amostra 
SRR3312980, a qual trata-se de Corynebacterium pilosum CIP103422: isolated from 
cows. Neste exemplo, os autores confrontados utilizaram técnicas para melhorar os 
fragmentos, conforme descrito por Araujo et al. [2016], os quais realizaram a montagem 
com o Mira 4.0.2 [Chevreux et al., 2005], resultando num total de 29 contigs, um 
resultado excelente, um genoma semifinalizado. Porém, GATOOL realizou a montagem 
desta mesma amostra e resultou em apenas 9999contigs e, posteriormente, a orientação 
deixou apenas 7777contigs. Além destes resultados, o N50 e o tamanho total do genoma 
também foram superiores ao abordado no referido trabalho, conforme pode ser 
observado na Tabela 9. 

O que deixa mais do que evidente que GATOOL conseguiu sobrepor o Mira e as 
técnicas utilizadas no trabalho de Araujo et al. [2016] para a montagem do genoma da 
espécie mencionada acima, gerando assim um draft do genoma da Corynebacterium 
pilosum CIP103422: isolated from cows.  

Confrontamos GATOOL com ferramentas proprietárias como o CLC Genomics 
Workbench (Qiagen, USA), alguns autores destes testes com SRA, utilizaram tal 
ferramenta para realizar a montagem do genoma, como é o caso das amostras: 
SRR3707448, SRR927598 e SRR1769012. Como GATOOL foi superior nestes testes que 
envolveram tais amostras, abordarei apenas uma delas como parâmetro para explicação 
dos resultados. 

Para a amostra SRR1769012, a qual representa o maior genoma testado por 
GATOOL, quase 6 milhões de pares de bases, além de ter o maior tempo gasto para a 
realização da montagem, um pouco mais de duas horas, os resultados apresentados por 
GATOOL são significativos quando comparados com os resultados gerados pelo CLC 
Workbench, o qual gerou 201 contigs e um N50 de apenas 57.428, um valor muito baixo 
de N50 para um genoma consideravelmente grande, o que implica que o CLC considerou 
muitos contigs pequenos para a realização do cálculo do N50. Já GATOOL gerou 78 
contigs e um valor de N50 igual a 260,508, o que em termos de comparação é 
praticamente um pouco mais do que 5 vezes o que foi gerado pela ferramenta 
proprietária. 

Fica evidente, através dos diversos testes mostrados neste capítulo, que 
GATOOL é uma opção ideal para a realização de análise, pré-processamento, montagem 
e orientação de genomas. Obtendo resultados superiores em diversas etapas do seu 
fluxo de trabalho e consolidando tais resultados, de modo a facilitar a interação com o 
usuário. GATOOL se mostrou flexível ao trabalhar com o conjunto de dados SRA para a 
realização dos testes, não gerando problemas em nenhuma de suas etapas e trazendo 
resultados concisos, fornecendo uma maior acurácia nas montagens e na orientação de 
genomas, para que o usuário possa auxiliar no processo de tomada de decisão do 
pesquisador. 

 

 

 

Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
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Neste trabalho, foi desenvolvido um pipeline chamado GATOOL, com o objetivo 
de realizar a montagem de genomas bacterianos com dados provenientes de um 
sequenciador ion Torrent. Além da tarefa principal de efetuar a montagem de genomas, 
GATOOL realiza outras tarefas, como por exemplo: análise de fragmentos, pré-
processamento dos fragmentos, orientação de contigs e geração de scaffolding. A 
ferramenta proposta e desenvolvida visa integrar um conjunto de técnicas e 
ferramentas tendo a montagem de genomas bacterianos como objetivo maior. 

Mostramos que, através da ferramenta é possível realizar a montagem de 
genomas bacterianos de amostras diferentes, utilizando montadores diferentes, através 
da escolha do usuário. Isto proporciona que bioinformatas gastem menos tempo com a 
parte técnica das aplicações da área de Bioinformática, possibilitando assim que se 
dediquem mais aos processos biológicos. Além disso, permite que o usuário utilize 
diversos algoritmos para aumentar a qualidade e chegar o mais próximo possível da 
finalização do genoma. 

GATOOL difere dos outros pipelines, pois embarca diversas análises para 
maximizar a finalização do genoma, integrando diversos programas distintos para tal 
fim, trabalhando com entrada e saída de forma direta. A interface do GATOOL foi 
construída de maneira a ser de fácil utilização, com uma boa integração dos recursos de 
montagem de genomas. Isto permite uma interação mais dinâmica com o usuário, 
possibilitando a finalização do genoma mais rápida e com boa qualidade. 

A execução de todas tarefas que GATOOL desempenha torna-se fácil devido a 
sua interface amigável para qualquer usuário, sejam bioinformatas ou não; o utilizador 
simplesmente realiza a entrada diretamente e, no final, recebe um genoma 
semifinalizado, além de poder avaliar a qualidade a todo momento, sem necessitar de 
conhecimento em programação. 

GATOOL oferece ao usuário a possibilidade de intervir nas análises do pré-
processamento e refinar os resultados, de acordo com a necessidade do utilizador. 
Muitos pipelines não ofertam esta funcionalidade, simplesmente o usuário realiza uma 
entrada inicial e depois não tem mais a possibilidade de alterar algum parâmetro para 
melhorar algum resultado ou otimizar uma tarefa específica. Esta funcionalidade de 
GATOOL é oferecida ao usuário sem que este detenha conhecimento nenhum de 
programação, sistemas operacionais ou linguagem de linha de comando. 

Além da facilidade de uso da interface, GATOOL possibilita uma maior velocidade 
no desempenho das etapas, pois todas as ferramentas estão integradas e automatizadas 
pela interface. O que difere significativamente é quando o bioinformata precisa executar 
ferramenta por ferramenta, colhendo o resultado de uma etapa realizada e inserindo 
numa etapa posterior, repetindo assim este ciclo até terminar todo o processo de 
montagem do genomas. 

Quando o bioinformata realiza as etapas de uma montagem de genomas da forma 
descrita é um esforço que se mostra ineficiente, pois ele pode cometer erros no 
momento de transpor um dado de uma etapa para outra subsequente, o tempo gasto 
também será maior, pouca ou nenhuma usabilidade, o que causará um maior desgaste 
no usuário. 

Como já salientado, GATOOL possui uma interface web integrada com as 
melhores ferramentas para a realização da montagem de genomas bacterianos. Além de 
tais ferramentas, nosso pipeline possui integração com a base de dados do NCBI, para 
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auxiliar na etapa de orientação dos contigs. Esta etapa precisa de um genoma de 
referência para a correta orientação dos contigs e fechamento de gaps, com isso 
GATOOL oferece a possibilidade de que o usuário faça a pesquisa nas bases de dados 
externas, não sendo necessário que o usuário saia do sistema para buscar o conjunto de 
dados. 

Através da metodologia empregada na construção da interface do pipeline, o 
usuário é guiado por um processo que visa melhorar o resultado da etapa de montagem 
do genoma. Essa estratégia foi fundamentada através de diversos testes no laboratório e 
dos resultados descritos no Capítulo 5. 

Essa tática pode ser melhor entendida da seguinte forma: muitas vezes o 
usuário submete arquivos de fragmentos para uma montagem de genoma sem o menor 
cuidado de fazer uma análise e observar a qualidade do sequenciamento daqueles reads, 
consequentemente, obtém resultados abaixo do esperado, ou atribui o baixo resultado à 
ferramenta, quando muitas vezes o problema estava numa etapa anterior que deixou de 
ser realizada. A interface GATOOL guia o usuário através dos melhores passos para que 
o resultado final seja satisfatório e que ele possa ter, ao final, um genoma semifinalizado 
em pouco tempo e em poucos passos. 

Foram utilizados dois softwares de montagem de novo, o SPAdes e o Velvet, 
ambos utilizam abordagem do grafo de Bruijn, que, como já foi abordado no Capítulo 2, 
resolve o problema de tempo computacional encontrado na abordagem OLC. Estes 
montadores foram avaliados em relação à velocidade de execução, e constatamos que 
poderíamos adaptar os montadores para trabalharem de forma mais rápida, apenas com 
a manipulação de seus próprios parâmetros, o que levou a uma montagem mais rápida 
e, consequentemente, um aumento de produtividade da ferramenta GATOOL. 

Através da metodologia empregada na utilização dos melhores parâmetros, os 
montadores utilizados foram adaptados para usarem vários parâmetros de k(k-mer), o 
que possibilitará a construção de vários grafos e um melhor resultado para o usuário. 
Por exemplo, o Velvet trabalha com o valor padrão de 31 para seu valor de k, porém foi 
possível implementar uma rotina que permitisse uma montagem com vários valores de 
k, possibilitando assim que o usuário possa testar diversas valores para o k-mer. 

GATOOL também foi testado com conjuntos de dados distintos, como podemos 
observar nos testes realizados com os dados SRA, e seu desempenho foi superior aos 
demais estudos que utilizavam as mesmas amostras. Isso mais uma vez acentua a 
qualidade de GATOOL como uma ferramenta que realiza a montagem e orientação de 
genomas de forma rápida, fácil e provendo resultados excelentes para o utilizador. 

O código-fonte da ferramenta GATOOL será disponibilizado para a comunidade 
de desenvolvedores, através de uma das plataformas disponíveis atualmente, podendo 
ser baixado para qualquer usuário, onde este poderá modificar e distribuir livremente. 

Mediante nossas pesquisas, foi possível observar que não existe uma 
ferramenta computacional para a montagem de genomas tão completa quanto GATOOL, 
pois este possui análises embarcadas, o que proporcionará um genoma semifinalizado 
como saída; provê uma interface amigável e automatizada para todas as etapas do 
pipeline, utilização das melhores ferramentas, utilização dos melhores parâmetros para 
todas as fases, desde a entrada dos fragmentos até a geração de scaffolding e a liberdade 
de utilização e modificação por qualquer usuário; elementos que tornam GATOOL a 
melhor opção para montagem de genomas bacterianos. 
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5.65.65.65.6 PePePePesquisas Futurassquisas Futurassquisas Futurassquisas Futuras    

Analisando que a ferramenta GATOOL ainda se encontra num estágio beta de 
utilização, é preciso continuamente estar resolvendo bugs, adicionando funcionalidades 
e permitindo a inserção de novas técnicas e ferramentas para a continuidade dos 
processos que envolvem a montagem e finalização de genomas bacterianos. Portanto, 
para que potencialmente possamos desfrutar de melhores resultados nas montagens 
realizadas pela nossa ferramenta, temos como proposta de trabalhos futuros os 
seguintes itens: 

1. Permitir a adição de mais montadores ao pipeline; 
2. Analisar as ferramentas de finalização de genomas; 
3. Avaliar os diferentes métodos de finalização de genomas; 
4. Avaliar diferentes métodos de anotação do genoma; 
5. Analisar a publicação dos drafts gerados pelo GATOOL de maneira automática; 
6. Personalizar todas os relatórios para o padrão do GATOOL. 
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Configuração e instalação dos Configuração e instalação dos Configuração e instalação dos Configuração e instalação dos 
componentes de GATOOLcomponentes de GATOOLcomponentes de GATOOLcomponentes de GATOOL    

Para que os programas mencionados no capítulo 3 possam ser instalados, 
énecessária a instalação prévia de alguns requerimentos. Portanto, tais requerimentos 
devem ser instalando e configurando antes do início da instalação das ferramentas que 
compõem GATOOL. Abaixo na Tabela 1, temos os requerimento necessários. 

 
Tabela 1: Requerimentos para GATOOL 

RequerimentoRequerimentoRequerimentoRequerimento TecnologiasTecnologiasTecnologiasTecnologias 

Servidor Web Apache 

PHP Php 5.6 ou superior 

JAVA Oracle JDK 8 ou superior 

pip Python 2.7.10 ou superior 

 

1 Composição GATOOL1 Composição GATOOL1 Composição GATOOL1 Composição GATOOL    

A interface GATOOL foi construída sob plataforma Linux, utilizando a distribuição 
Ubuntu 64 bits em sua versão 16.04 LTS. O hardware do equipamento onde toda a 
aplicação foi desenvolvida e testada é um notebook com processador core i5 de 7th 
geração, placa de vídeo dedicada de 4GB DDR5 com memória RAM de 8GB e HD 
híbrido(SSD/SATA) de 1 TB. Lembrando que os montadores necessitam de 16GB de 
memória ou mais, então essa configuração pode não atender a algumas montagens. 

 Detalharemos como se procede com a instalação dos requerimentos e também a 
instalação e configuração das diversas ferramentas envolvidas na construção desse 
trabalho, observando que por ser um conjunto distinto de ferramentas, o procedimento 
de instalação e configuração varia de uma para outra, fazendo assim, ser necessária uma 
explanação. 

 

 

1.1 Instalação Apache, php, java, python e pip1.1 Instalação Apache, php, java, python e pip1.1 Instalação Apache, php, java, python e pip1.1 Instalação Apache, php, java, python e pip 

Nas seções que seguem abaixo contém como deve ser feita a instalação de todas 
os componentes e ferramentas para o correto funcionamento de GATOOL. Uma 
informação importante sobre as instalações é que só mostraremos os comandos para 
instalar e configurar, não detalharemos versões nem tempo de espera, nem 
configurações de super usuário ou coisas do gênero. 

Quadro 1 - Instalação apache.Fonte: Próprio Autor. 

 sudo apt-get install apache2 

{senha de administrador} 
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Quadro 2 - Instalação php.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 3 - Instalação java.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

Quadro 4 - Instalação python.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 5 - Instalação pip.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Depois que os requisitos foram instalados, podemos prosseguir para a instalação 
das ferramentas que compõem o pipeline e que irão estar integrados e automatizados 
por GATOOL. 

1.2 Instalação 1.2 Instalação 1.2 Instalação 1.2 Instalação FASTQCFASTQCFASTQCFASTQC    e e e e FASTXFASTXFASTXFASTX----TOOLKITTOOLKITTOOLKITTOOLKIT 

Conforme explicado no capítulo 3, o software utilizado para controle de 
qualidade dos fragmentos foi o FastQC. A instalação e configuração do mesmo, pode ser 
feita conforme mostrado no quadro 6. Após download e extração é preciso dar 
permissão para o arquivo executar como um programa, pois o FastQC, possui dois 
modos de execução, com interface visual e sem interface, depois desse procedimento, o 
movemos para a pasta/usr/local/bin, para poder ser acessado de qualquer local. 

Quadro 6 - Instalação FASTQC.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

A ferramenta utilizada por GATOOL para realizar o pré-processamento é o 
fastx_toolkit e sua instalação pode ser observada abaixo no quadro 7, bem como suas 

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt 

 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install oracle-java8-installer 

sudo apt-get install python-dev 

 

sudo apt-get install python-pip 

 

wget"http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/fastqc_v0.11.5.zip" 
unzip pastaDestino/fastqc_v0.11.5.zip 
cd /pastaDestino/FastQC/  
sudo chmod 755 fastqc  
{senha de administrador} 
 sudo ln -s /home/”usuario”/pastaDestino/FastQC/fastqc /usr/local/bin/fastqc 
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dependências. 

Quadro 7 - Instalação libgtextutils.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Instalação fastx-Toolkit.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

    

1.3 Instalação 1.3 Instalação 1.3 Instalação 1.3 Instalação SPAdes SPAdes SPAdes SPAdes e e e e Velvet AssemblerVelvet AssemblerVelvet AssemblerVelvet Assembler 

Os montadores SPAdes e Velvet utilizam o grafo de Bruijn como paradigma para 
realização da montagem do genoma. A instalação dos programas foi realizada através de 
poucos passos, conforme mostrado nos quadros 9 e 10 abaixo. Lembrando que para o 
correto funcionamento do Velvet foi necessário a instalação da biblioteca zlib. 

 

Quadro 8 - Instalação SPAdes.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

Quadro 9 - Instalação zlib.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 10 - Instalação Velvet.Fonte: Próprio Autor. 

 

wget "http://www.github.com/agordon/libgtextutils/releases/download/0.7/libgtextutils- 
0.7.tar.gz" 
tar -xvf libgtextutils-0.7.tar.gz 
cd libgtextutils-0.7/ 
sudo ./configure  
sudo make  
sudo make install 

wget"http://www.github.com/agordon/fastx_toolkit/releases/download/0.0.14/fastx_tool
k it-0.0.14.tar.bz2" 
tar -jxvf fastx_toolkit-0.0.14.tar.bz2 
cd fastx_toolkit-0.0.14/  
sudo ./configure  
sudo make  
sudo make install 

wget http://SPAdes.bioinf.spbau.ru/release3.7.1/SPAdes-3.7.1-Linux.tar.gz 
tar -xzf SPAdes-3.7.1-Linux.tar.gz 
cd SPAdes-3.7.1-Linux 
sudo cp -a bin/* /usr/local/bin 
{senha de administrador} 
sudo cp -a share/SPAdes/ /usr/local/share/ 

wget http://www.ebi.ac.uk/~zerbino/velvet/velvet_1.2.10.tgz 
tar -zxvf velvet_1.2.10.tgz 
cd velvet_1.2.10/ 
sudo make 
{senha de administrador} 
sudo make ‘CATEGORIES=57’ 

sudo apt-get install zlib1g-dev 
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Através desses comandos simples o Velvet já estará instalado e configurado, 

porém é preciso atentar-se para o seguinte aspecto o valor de k do Velvet está 
configurado para 99, caso seja preciso modificar é necessário recompilar o código, 
alterando o parâmetro MAXKMERLENGTH para o valor desejado. 

 

1.4 Instalação 1.4 Instalação 1.4 Instalação 1.4 Instalação QUASTQUASTQUASTQUAST 

Após o processo de montagem o usuário do pipeline, precisa visualizar algumas 
estatísticas da montagem como, por exemplo, N50, N75, número de contigs, tamanho do 
maior contig, entre muitas outras métricas importantes no processo de montagem. Para 
essa tarefa foi utilizado o QUAST(Quality Assessment Tool for Genome Assemblies), 
trata-se de um script escrito em python, que gera diversas estatísticas sobre o processo 
de montagem do genoma. 

Para a correta instalação do quast, foi necessário a instalação de uma biblioteca 
2D para geração de gráficos, chamada matplotlib, conforme mostrado no quadro 11. 

    

Quadro 11 - Instalação matplotlib.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 12 - Instalação Quast.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

1.5 Instalação 1.5 Instalação 1.5 Instalação 1.5 Instalação CONTIGuatorCONTIGuatorCONTIGuatorCONTIGuator 

CONTIGuator é um script em python, que tem como objetivo acelerar o processo 
de finalização do genoma bacterianos e obter uma primeira perspectiva da estrutura do 
genoma, além de promover os pares de primers PCR, a fim de criar apenas as reações de 
PCR significativas para o eficiente fechamento dos gaps. Para a correta instalação do 

sudo pip install matplotlib 

wget https://downloads.sourceforge.net/project/quast/quast-4.2.tar.gz 
tar -xzf quast-4.2.tar.gz 
cd quast-4.2 
sudo ./install.sh 
{senha de administrador} 
sudo ln -s quast.py /usr/local/bin/quast 
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CONTIGuator, é necessária a instalação de alguns softwares adicionais, entre eles: 
biopython e blast+. 

Para a instalação do biopython é preciso instalar dois componentes adicionais 
que são: numpy e reportlab. 

Quadro 11 - Instalação numpy.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 12 - Instalação reportlab.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 13 - Instalação biopython.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Quadro 14 - Instalação biopython.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

Quadro 15 - Instalação CONTIGuator.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

Todas as ferramentas listadas acima, foram instaladas para compor o pipeline. A 
interface web GATOOL que automatizará a execução das ferramentas foi mostrada no 
capítulo 4, ambos produtos de software compõem o pipeline, que é capaz de montar, 
analisar e orientar genomas bacterianos através de simples passos. 

2 Alterando configurações2 Alterando configurações2 Alterando configurações2 Alterando configurações    

GATOOL necessita de algumas configurações adicionais no servidor apache,  pois 
as configurações padrões não atendem as especificidades que a ferramenta necessita ter.    

2.1 Alterando p2.1 Alterando p2.1 Alterando p2.1 Alterando php.inihp.inihp.inihp.ini    

Existem dois arquivos de configuração chamados php.ini, que precisam ser 
alterados. Os arquivos estão localizados nos diretórios /etc/php/7.0/apache2/php.ini e 
/etc/php/7.0/cli/php.ini. As alterações deverão ser realizadas nos dois arquivos php.ini, 
conforme quadro 16 abaixo. 

 

wget “http://downloads.sourceforge.net/project/contiguator/CONTIGuator_v2.7.tar.gz” 
tar -xzf CONTIGuator_v2.7.tar.gz 

sudo pip install numpy 

sudo pip install reportlab 

sudo pip install biopython 

sudo apt-get install ncbi-blast+ 
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Quadro 16 - Alterando o php.ini.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas alterações permitirão que a interface GATOOL possa carregar arquivos de 
até 1GB de tamanho e também permitirão que o valor das variáveis de sessão fiquem 
mantidos por mais tempo, isso ajudará nas montagens de genomas que utilizam mais 
tempo de processamento. 

 

2.2 Alterando o arquivo 2.2 Alterando o arquivo 2.2 Alterando o arquivo 2.2 Alterando o arquivo /etc/sudoers.tmp/etc/sudoers.tmp/etc/sudoers.tmp/etc/sudoers.tmp    

O arquivo que contem as permissões de usuários no sistema linux é o arquivo 
sudoers. Precisamos dar permissão ao usuário do apache que é conhecido como www-
data. 

Quadro 17 - Alterando o /etc/sudoers.tmp.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

2.2 Usuário de PHP 7.0 e pacotes2.2 Usuário de PHP 7.0 e pacotes2.2 Usuário de PHP 7.0 e pacotes2.2 Usuário de PHP 7.0 e pacotes    adicionaisadicionaisadicionaisadicionais    

Constatamos um problema de incompatibilidade com a versão 7.0 do php e 
algumas rotinas da interface GATOOL. Portanto, usuários que estejam com a versão 7.0 
do php devem instalar o seguinte pacote.  

Quadro 17 - Adicionando pacotes para o php 7.0.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

sudo su 
{senha de administrador} 
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php && sudo apt update && apt install -y php7.0-
mbstring php7.0-zip php7.0-xml 

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.inisudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.inisudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.inisudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini    
#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M        
#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M    
#localizar a linha: #localizar a linha: #localizar a linha: #localizar a linha: session.gc_maxlifetime = 7200session.gc_maxlifetime = 7200session.gc_maxlifetime = 7200session.gc_maxlifetime = 7200    
    
sudo nano /etc/php/7.0/cli/php.inisudo nano /etc/php/7.0/cli/php.inisudo nano /etc/php/7.0/cli/php.inisudo nano /etc/php/7.0/cli/php.ini    
#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M#localizar a linha: upload_max_filesize e substituir por: upload_max_filesize=1024M        
#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M#localizar a linha: post_max_size e substituir por: post_max_size= 1024M    
#localizar a linha: session.gc_m#localizar a linha: session.gc_m#localizar a linha: session.gc_m#localizar a linha: session.gc_maxlifetime = 7200axlifetime = 7200axlifetime = 7200axlifetime = 7200    
    

#Localizar a linha: # #Localizar a linha: # #Localizar a linha: # #Localizar a linha: # User privilege specificationUser privilege specificationUser privilege specificationUser privilege specification    e adicionar a seguinte linha:e adicionar a seguinte linha:e adicionar a seguinte linha:e adicionar a seguinte linha:    
wwwwwwwwwwww----data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALLdata ALL=(ALL) NOPASSWD:ALLdata ALL=(ALL) NOPASSWD:ALLdata ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL    
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É preciso instalar também um pacote zip para Php, conforme podemos observar 
no quadro 18. Vale lembrar que se a versão não for a 7.0, procurar o pacote 
correspondente a versão do php instalado em seu sistema. 

Quadro 17 - Alterando o /etc/sudoers.tmp.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice BApêndice BApêndice BApêndice B     

Parâmetros definidos nas ferramentas do Parâmetros definidos nas ferramentas do Parâmetros definidos nas ferramentas do Parâmetros definidos nas ferramentas do 
pipelinepipelinepipelinepipeline 

As diversas ferramentas listadas no Apêndice A compõem o pipeline como já foi 
descrito e explicado nos Capítulos deste trabalho. Porém essas ferramentas foram 
adicionadas com diversos parâmetros configurados, visando uma melhor produtividade 
nos resultados alcançados. Cabe ressaltar que em alguns softwares, o usuário 
determinará os parâmetros e em outros foi escolhido deixar configurado diretamente na 

sudo apt-get install php7.0-zip 
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ferramenta. Tais parâmetros e as respectivas ferramentas onde ocorreu tal configuração 
podem ser visualizados abaixo. 

1 Configurações 1 Configurações 1 Configurações 1 Configurações SPAdesSPAdesSPAdesSPAdes    

A interface de montagem de genoma da ferramenta GATOOL apresenta diversas 
opções de montagem com SPAdes, que são fast assembly, MDA-Single Cell e caso 
nenhuma dessas opções seja selecionada a montagem padrão é realizada. Para a 
montagem rápida foram utilizados os seguintes parâmetros como pode ser observado 
no Quadro 1 abaixo: 

� Fast Assembly 

Quadro 1 - Montagem rápida com SPAdes.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

� Single Cell 

Quadro 2 - Montagem com opção de single cell com SPAdes.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

� Single Cell e Fast Assembly 

Quadro 3 - Montagem rápida com SPAdes.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

� Montagem padrão 

Quadro 3 - Montagem rápida com SPAdes.Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

2 Configurações 2 Configurações 2 Configurações 2 Configurações QUASTQUASTQUASTQUAST    

A ferramenta Quast possui um parâmetro chamado min_contigs, que especifica o 
número de pares de base que o contig tem que possuir para entrar na amostra e fazer 
parte do relatório, o valor padrão é de 500 pares de bases. Para o SPAdes  nós 

SPAdes.py --only-assembler -k 21,33,55,77 --cov-cutoff “valor” --ionTorrent -s 
“arquivo.fastq” - o “ diretorio de saida” 

SPAdes.py --only-assembler -k 21,33,55,77 --cov-cutoff “valor” --ionTorrent -s 
“arquivo.fastq” - o “ diretorio de saida” 

SPAdes.py --sc --only-assembler -k 21,33,55 --cov-cutoff “valor” --ionTorrent -s 
“arquivo.fastq” 
-o “ diretorio de saida” 

SPAdes.py -k 21,33,55,77,99,127 --cov-cutoff “valor” --ionTorrent -s “arquivo.fastq” -o 
“ diretorio de saida” 
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consideramos esse valor como aceitável e não alteramos porém para o Velvet 
permitimos que o usuário alterasse através da interface mostrada no capítulo 4. 

 


