
 
 

FACULDADE INFORIUM DE TECNOLOGIA 

ROMILDO FÉLIX CORRÊA 

 

 

 

 

 

CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PROTEÔMICO COM INFORMAÇÕES 

DAS PROTEÍNAS DO SCHISTOSOMA MANSONI 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
2016



 
 

ROMILDO FÉLIX CORRÊA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PROTEÔMICO COM INFORMAÇÕES 
DAS PROTEÍNAS DO SCHISTOSOMA MANSONI 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 

Inforium de Tecnologia de Belo 

Horizonte para obtenção do título de 

Mestre em Tecnologia da Informação 

Aplicada à Biologia Computacional 

Área de concentração: Sistemas de 
informação e métodos matemáticos, 
estatísticos e computacionais 

 

Orientadora: Profª Dr.ª Rosângela 
Silqueira Hickson Rios 

 

Belo Horizonte 
2016



 
 

Folha de aprovação 
 
 



 
 

DEDICATÓRIA 

Aos meus pais, Romeu e Darcy, em especial à minha mãe, professora de 

educação básica, que dedicou parte de sua vida ao ensino. Quanto aos meus 

pais, estes sempre estiveram ao meu lado, dando-me apoio à realização de 

meus projetos. 

À minha esposa, Socorro, e aos meus filhos João Paulo e Anna Clara, pela 

paciência, incentivo e apoio nessa caminhada. 

A DEUS, por guiar os meus caminhos.



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a todos os professores com os quais eu tive o prazer de interagir 

durante este curso, em especial à minha orientadora Prof.ª Dr.ª Rosângela 

Silqueira Hickson Rios, por sua dedicação e paciência ao ajudar-me nesta 

dissertação. 

A todos os meus colegas, em especial Rafael, Diego, Wesley, Thiago e 

Zenilde, pela amizade e companheirismo.  

Aos meus compadres Cybele e Cláudio, e minha sobrinha Luiza, pelas 

palavras de incentivo e apoio. 

À secretária da Faculdade Inforium de Tecnologia, Francielle, pela dedicação. 

Aos amigos da Unimontes, em especial da Diretoria de Tecnologia da 

Informação, pelo incentivo e apoio. 

 

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. 

(SALMOS 23:1) 



 
 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo propor um modelo de banco de dados para 

armazenamento de dados proteômicos do schistosoma mansoni, tendo como 

base as proteínas SchistoDB, que é o um banco de dados de informações dos 

schistosoma mansoni. 

A computação tem possibilitado avanços significativos nos estudos 

relacionados à biologia com a execução de tarefas de forma mais rápida em 

comparação à utilização dos modelos anteriores, assim como também, uma 

visão ao usuário de que os recursos de armazenamento e processamento são 

ilimitados. A Bioinformática lida com grande volume de informações, 

armazenados em bancos de dados, muitos destes disponibilizados na web 

para acesso público, os quais disponibilizam suas ferramentas a fim de serem 

utilizadas em trabalhos diversos, como a análise de sequências de DNA. Os 

bancos de dados biológicos armazenam sequências de DNA, proteínas, 

anotações dentre outras informações, facilitando o estudo e comparação de 

sequências no desenvolvimento de novos fármacos. Além disso, as instituições 

podem associar-se a outras instituições para troca de informações o que 

possibilita aprofundar os estudos sobre qualquer organismo vivo que tenha sua 

sequência mapeada, como schistosoma mansoni. Desta forma, foi selecionado 

um sistema de gerenciamento de banco de dados sem custo capaz de oferecer 

segurança e capacidade de armazenamentos suficientes para o estudo em 

questão.  

A origem dos dados é um convênio entre IBM e a Faculdade Infórium de 

Tecnologia, onde foi feito um docking molecular de quase 20 milhões de 

compostos químicos, com proteínas do schistosoma mansoni. Este docking 

gerou 7 terabytes de informações. 

Neste contexto, foi proposto a criação de um banco de dados específico com 

as informações do schistosoma mansoni no SGBD MySql para disponibilização 

dessas informações na web. Diante disso, foi realizado um estudo do modelo 



 
 

de dados utilizando as definições de banco de dados e arquitetura de 

armazenamento do ShistoDB, tornando se possível propor um modelo para 

armazenamento desses dados.  

Palavras-chave: Banco de dados biológicos. Schistosoma mansoni. Docking 

molecular. Bioinformática. 



 
 

ABSTRACT 

This study aims to propose a database model for proteomic data storage 

schistosoma mansoni, based on the SchistoDB protein, which is the largest 

database of information schistosoma mansoni. 

The computer has enabled significant advances in the studies related to biology 

by running faster tasks compared to the use of previous models, as well as a 

view to the user that the storage and processing resources are unlimited. 

Bioinformatics handles large volumes of information stored in databases, many 

of these available on the web for public access, which offer their tools to be 

used in several works, such as analysis of DNA sequences. The biological 

databases store DNA sequences, proteins, notes among other information, 

facilitating the study and comparison of sequences in the development of new 

drugs. In addition, institutions may associate with other institutions to exchange 

information which enables detailed examination of any living organism that has 

its mapped sequence, as schistosoma mansoni. Thus, it was selected a 

database management system capable of offering no-cost security and 

sufficient storage capacity for the study. 

The data source is an agreement between IBM and Infórium Faculty of 

Technology, where he was made a molecular docking of nearly 20 million 

chemical compounds, with schistosoma mansoni proteins. This docking 

generated 7 terabytes of information. 

In this context, it was proposed the creation of a specific database with the 

schistosoma mansoni information in the MySQL DBMS for making such 

information available on the web. Therefore, a study of the data model was 

performed using the database settings and ShistoDB storage architecture, 

making it possible to propose a model for storage of such data. 

 

Keywords: Bank of biological data. Schistosoma mansoni. Molecular docking. 

Bioinformatics. 
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1.1 Introdução 

Com o início do Projeto genoma que, de forma simples, é o código genético do 

ser humano será possível, muito em breve, descobrir as causas de muitas 

doenças. 

Segundo DAVIES (2001), o genoma humano, também conhecido como o Livro 

da Vida, o Manual do Homem, o Código dos Códigos, contém riquezas de valor 

quase inestimável. A geração da sequência completa do genoma foi a maior 

aventura da ciência moderna, uma aventura que foi impelida pelo desempenho 

de muitos homens e mulheres notáveis. 

Atualmente o projeto genoma armazena uma imensa quantidade de dados, e, 

porém, menos de dez por cento são transformados em informações úteis para 

o bem da humanidade. 

Após o sequenciamento do genoma humano, teve início também o 

sequenciamento de outros organismos vivos como o genoma do schistosoma 

mansoni, qual tenha gerado inúmeros estudos científicos ao desenvolvimento 

de novos fármacos. 

A disponibilização de sequências de ácido desoxirribonucléico (DNA) capaz de 

gerar dados em grande escala, como os bancos de dados e ferramentas de 

mineração de dados, estão em crescente adaptação e evolução para tratar 

desse grande volume de informações. A criação de algoritmos de busca 

capazes de procurar dados para análise de sequências é cada vez maior. A 

Computação Distribuída consiste em adicionar o poder computacional de 

diversos computadores interligados por uma rede de computadores com mais 

de um processador trabalhando em conjunto para processar colaborativamente 

determinada tarefa, de forma coerente e transparente, ou seja, como se 

apenas um único e centralizado computador estivesse executando a tarefa, a 

análise de um grande volume de dados se torna mais rápida e eficiente. 
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Devida a imensa quantidade de dados biológicos hoje armazenados em 

bancos de dados em inúmeros laboratórios de todo o mundo, como, Protein 

Data Bank, SchistoDB, TTD, DrugBank, National Center for Biotechnology 

Information, faz-se necessário o estudo e o desenvolvimento de ferramentas 

capazes de organizá-los de maneira acessível, a fim de evitar a redundância 

em pesquisas científicas e, todavia, possibilitar a análise e extração desses 

dados com qualidade.  

A pesquisa envolve um estudo sobre modelagem de banco de dados, tendo 

como origem um convênio entre IBM e a Faculdade Infórium de Tecnologia, 

onde foi feito um docking molecular1 de quase 20 milhões de compostos 

químicos, tendo como objeto de estudo proteínas do schistosoma mansoni. As 

informações geradas pelo docking serão usadas para carga em um banco de 

dados a ser modelado para armazenar estas informações. 

O banco de dados SchistoDB contempla o genoma inteiro do S. mansoni, 

Schistosoma japonicum, S. Haematobium, juntamente com dados 

experimentais e sequências isoladas. Toda essa informação disponibilizada 

somente é possível de ser analisada, organizada e interpretada com o apoio da 

informática. 

1.2 Objetivos 

Criar um banco de dados proteômico com as informações das proteínas do 

schistosoma mansoni. 

                                            
1 No campo da modelagem molecular, é um método que prevê a orientação preferencial de 
uma molécula a uma segunda, quando ligados entre si para formar um complexo estável. O 
conhecimento da orientação preferida por sua vez pode ser utilizado para prever a força de 
associação ou a afinidade de ligação entre duas moléculas. É um procedimento computacional 
utilizado no desenvolvimento de novos fármacos, o qual visa estabelecer as características de 
interação entre um ligante (micromolécula) e um alvo biológico (biomacromolécula). 
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1.2.1 Objetivos específicos 

No contexto apresentado, e no intuito de atingir o objetivo geral, os objetivos 

específicos são: 

− Modelar um banco de dados para armazenar informações específicas do 

schistosoma mansoni, baseado no modelo existente chamado schistodb 

e também potenciais alvos terapêuticos; 

− Propor um modelo de dados que possa armazenar estas informações; 

− Criar o banco de dados; 

− Disponibilizar estas informações na web para pesquisas. 

1.3 Delimitação do tema 

O estudo sobre o uso de banco de dados como conceito iniciou-se na década 

de sessenta. Pretende-se neste estudo fazer um levantamento sobre a origem, 

conceitos e melhores práticas2 à modelagem de dados. 

Quanto à abrangência temporal da pesquisa, ao tratar-se de banco de dados, a 

pesquisa compreenderá a década de  sessenta até o ano de 2014.  

Tendo em vista buscar informações sobre bancos de dados biológicos e, 

especificamente, para proteínas do schistosoma mansoni, serão selecionadas 

publicações relacionadas ao tema, como: Protein Data Bank, SchistoDB, TTD, 

o DrugBank, que armazenam informações de fármacos e informações de 

bioinformática, como o National Center for Biotechnology Information. 

                                            
2São formas identificadas como melhores para executar uma ação, processo ou projeto, com 
vistas à eficiência e eficácia. 
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1.4 Justificativa 

A aplicação de recursos computacionais para estudos genéticos do 

schistosoma mansoni pode ser utilizada no desenvolvimento de estratégias de 

controle da esquistossomose. Assim, são obtidos entendimentos sobre a 

interação entre parasita e hospedeiro e  informações sobre os problemas 

associados ao medicamento disponível. 

Os vários tipos de bancos de dados biológicos existentes disponibilizam 

informações para pesquisas em várias áreas da bioinformática, filtrar esses 

dados e inseri-los em uma nova base, facilitará a busca por resultados 

específicos do schistosoma mansoni.  

1.5 Problema 

Existem vários tipos de banco de dados, e cada tipo tem vários fabricantes, 

desse modo, neste estudo trata-se á de modelar um banco de dados que 

atenda aos requisitos de dados a serem armazenados. Dessa forma, coloca-se 

a devida pergunta de pesquisa: como modelar um banco de dados desse tipo 

específico para armazenar essas informações? 

1.6 Hipótese básica orientadora do estudo 

Disponibilizar essas informações na web facilitando o uso das mesmas em 

pesquisas que envolvam o schistosoma mansoni. Desse modo, busca-se 

definir um banco de dados dentre as várias possibilidades existentes no 

mercado que atenda essas necessidades. 

1.7 Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória com abrangência temporal; ao 

tratar-se de banco de dados, compreenderá a década de sessenta até o ano de 
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2014, com as palavras-chave: banco de dados biológicos, schistosoma 

mansoni, docking molecular e bioinformática. 

1.8 Descrição dos capítulos 

Este trabalho está dividido em mais quatro capítulos. No capítulo 2, são 

apresentados os conceitos de banco de dados; abrangendo, pois, os conceitos 

de banco de dados biológicos. Em seguida são descritas informações sobre o 

schistosoma mansoni.  

No capítulo 3, são apresentados tipos os de bancos de dados genômicos, 

assim como as características do SGBD MySql 

No capítulo 4, é apresentado o modelo de banco de dados proposto e suas 

características. 

Finalmente, no capítulo 5, conclui-se o presente trabalho, sugerindo alguns 

trabalhos futuros voltados à essa discussão.
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Capítulo 2 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos relacionados a banco de dados, 

os quais são necessários para à modelagem e criação de um banco de dados 

propostas neste trabalho. Além disso, são apresentados os conceitos de banco 

de dados biológicos. Em seguida são descritas informações sobre o 

schistosoma mansoni. 

2.1 Armazenamento de dados 

O armazenamento de dados sempre existiu, isso era feito de várias formas 

como por exemplo: cadastro de clientes; preenchimento de uma ficha manual 

com dados do cliente, sendo este guardado em um arquivo físico disposto em 

ordem alfabética. 

A partir da década de 1940 surgiram os primeiros computadores e os softwares 

ou programas de computadores. Com a rápida evolução de hardware 

(máquina) e software, foram surgindo à necessidade de armazenamento de 

dados. 

Os primeiros bancos de dados surgiram no final da década de 1960, evoluindo-

se rapidamente nas últimas três décadas. Os sistemas de arquivos existentes 

na época não controlavam o acesso produzido por vários processos e usuários.  

Com a crescente evolução dos softwares, surgiu a necessidade cada vez maior 

de armazenamento de dados de maneira organizada, facilitando, assim, sua 

leitura posterior. 

2.2 Dado e informação 

Os termos dado e informação, bastantes presentes na tecnologia da 

informação parecem iguais, porém têm diferenças significativas. De acordo 
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com MACHADO & ABREU (2006), dados são fatos brutos que ainda não foram 

processados para revelar seu significado. São símbolos qualitativos ou 

quantitativos que isolados não transmitem mensagem ou entendimento sobre 

determinada situação. Este dado pode ser registrado fisicamente através de 

um papel, um disco de computador ou um impulso elétrico. Este registro pode 

ser o originador de uma série de processos que influenciam na realidade 

observada. Como exemplo tem-se na tabela 1 dados soltos, ou seja, um 

relatório com uma coluna de valores, sem significado algum. 

Tabela 1 - Números 

 
Fonte: o autor 

A informação acrescenta algo ao conhecimento da realidade a ser analisada. 

Segundo MACHADO & ABREU (2006), sistema de informações, estão contidas 

todas as informações necessárias ao objetivo do sistema. Os dados originados 

dessas informações serão processados pelo sistema criado. Por definição, um 

computador não processa informações, mas sim, dados. O resultado do 

processamento desses dados; analisados e interpretados passa a ter um 

significado tornando-se, desse modo uma informação. Na tabela 2, pode se 

indicar que os valores são de temperaturas e o tipo de temperatura é em 

Celsius. 

Tabela 2 - Temperaturas 

 
Fonte: o autor 
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O dado sozinho não tem representação e a informação não existe sem o dado; 

portanto, o dado é à base da informação. 

2.3 Banco de dados 

Devida a rápida evolução dos computadores e softwares, conjunto de 

programas, procedimentos, dados e documentação associados a um sistema 

de computador (PFLEEGER, 2004), a necessidade de armazenamento de 

dados é cada vez maior.  

Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados conforme indica 

ELMASRI & NAVATHE (2011). 

Os bancos de dados são uma coleção de dados armazenados e organizados 

de forma estruturada permitindo seu acesso por sistemas de aplicações. 

Os bancos de dados e sua tecnologia têm um impacto importante sobre o uso 

crescente dos computadores. É correto afirmar que os bancos de dados 

desempenham um papel crítico em quase todas as áreas em que os 

computadores são usados, incluindo negócios, comércio eletrônico, 

engenharia, medicina, genética, direito, educação e biblioteconomia (ELMASRI 

& NAVATHE, 2011). A quantidade de dados, hoje, comprometida com banco 

de dados é incalculável e representam altos investimentos financeiros para 

milhares de organizações. 

De acordo com ELMASRI & NAVATHE (2011), um banco de dados tem alguma 

fonte da qual o dado é derivado, estando sucessível a algum grau de interação 

com eventos no mundo real e um público, estando este público ativamente 

interessado em seu conteúdo. 

Os usuários finais de banco de dados podem realizar transações comerciais ou 

eventos, podendo fazer com que a informação no banco de dados mude. Para 

que um banco de dados seja preciso e confiável o tempo todo, ele precisa ser 
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um reflexo verdadeiro daquilo que representa; portanto, as mudanças precisam 

ser refletidas no banco de dados o mais breve possível. 

Um projeto de banco de dados deve ser construído e alimentado com dados 

para uma finalidade específica. É preciso haver um grupo de usuários definido 

e algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão 

interessados. 

Um banco de dados pode ter qualquer tamanho e complexidade. Por exemplo, 

bancos de dados de comércio em geral são mais simples, mas podem conter 

uma grande quantidade de dados; o banco de dados da Receita Federal de um 

país e banco de dados genômicos podem representar tamanhos e 

complexidades muitos maiores. Esses bancos de dados guardam bilhões de 

informações; todavia, essa imensa quantidade de informação precisa ser 

gerenciada e organizada de modo que a leitura dessas informações possa ser 

consultada e atualizada por usuários de maneira transparente. 

Um banco de dados computadorizado pode ser criado e mantido por um grupo 

de programas de aplicação escrito, especificamente, para essa tarefa ou por 

um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); os SGBDs, como são 

conhecidos os sistemas de gerenciamento de banco de dados.  

Exemplos de SGBDs: 

− Borland Paradox 

− FireBird 

− FoxPro 

− IBM DB2 

− Interbase 

− Ms Access 

− MySql 

− Oracle 

− Sybase 

− Sql Server 
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Quadro 1: Exemplos de SGBDs. 

Quadro 1 – Sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs) 

Fonte – Elaborado pelo autor 

2.4 Tipos de banco de dados 

Com a evolução da tecnologia da informação, os bancos de dados também 

evoluíram. Hoje existem vários tipos de Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados (SGBD) disponíveis no mercado; as variações foram surgindo junto à 

necessidade de armazenamento e facilidades de busca. 

Relacionam-se abaixo alguns tipos de bancos de dados existentes: 

a) Banco de dados hierárquico: De acordo com DATE (2003), esse tipo 

de banco de dados apresenta uma estrutura em árvore composto de 

uma hierarquia de registros de dados. 
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b) Banco de dados rede: Para SILBERSCHATZ e SUDARSHAN (2006), 

no modelo rede os registros são vinculados formando conjuntos 

comuns de dados, conectados uns aos outros por meio de links. 

Esse tipo de banco de dados possui uma grande similaridade com o 

modelo hierárquico. 

c) Banco de dados relacional: para SILBERSCHATZ e SUDARSHAN 

(2006), os dados são representados como uma coleção de linhas e 

colunas em tabelas bidimensionais. Essas se relacionam entre si, 

carregando dados e outras tabelas como referência à aquela em que 

se relaciona. 

d) Banco de dados orientado a objetos: de acordo com 

SILBERSCHATZ e SUDARSHAN (2006), esse modelo representa os 

dados em um único objeto, dentro das propriedades que são 

manipulados pelos métodos definidos pela classe a que estes objetos 

pertencem. Está baseado no conceito de encapsular os dados em 

um objeto, e o código opera naqueles dados. 

e) Banco de dados objeto-relacional: de acordo com SILBERSCHATZ e 

SUDARSHAN (2006), esse tipo de banco de dados combina o 

modelo relacional e o modelo orientado a objetos, mapeando banco 

de dados e classes seguindo a mesma lógica, ou seja, suporta 

objetos, classes e herança. 

f) Banco de dados textuais: para E. BERTINO ET. AL (1997), esses 

bancos de dados são semelhantes aos convencionais e armazenam 

documentos de textos estruturados ou não e possibilitam sua 

recuperação a partir destes documentos. 

A maioria dos bancos de dados utilizada, atualmente, é banco de dados 

relacionais. 
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2.5 Sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) 

Para fazer a gestão do banco de dados surgiram os SGBDs, que fornecem um 

conjunto de serviços permitindo a gerência dos bancos de dados. Esses 

sistemas de gerenciamento de banco de dados são uma coleção de programas 

que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. A Figura 1 mostra 

um SGBD com vários bancos de dados. 

Figura 1 - Exemplo de SGBD com vários bancos de dados. 

 
Fonte – Elaborado pelo autor 

O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de 

definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados 

entre diversos usuários e aplicações (ELMASRI e NAVATHE, 2011). 

O SGBD proporciona um ambiente eficiente para leitura e armazenamento de 

dados. Em um sistema de banco de dados o sistema de gerenciamento é o 
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componente mais importante, pois concentra recursos que um sistema 

computacional deve ter para gerenciar suas bases de dados, atendendo às 

necessidades de integridade, segurança, recuperação e back-up, requisitos 

exigidos pelas tecnologias existentes. A Figura 2 mostra as partes envolvidas 

em um SGBD. 

Figura 2: Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados. 

  
Fonte: ELMASRI, Ramez,; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 6ª. edição. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 

De acordo com ELMASRI e NAVATHE (2011), uma arquitetura para esquemas 

de banco de dados, chamada arquitetura de três esquemas, foi proposta a fim 

de ajudar a alcançar e visualizar essas características. Nessa arquitetura, 

ilustrada na figura 3, os esquemas podem ser definidos nos três níveis a seguir: 
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− Nível interno: descreve a estrutura de armazenamento físico do banco 

de dados; 

− Nível conceitual: descreve a estrutura dos bancos de dados inteiro para 

uma comunidade de usuários; 

− Nível externo: inclui uma série de esquemas externos ou visões do 

usuário. 

Figura 3 – A arquitetura de três esquemas. 

 
 

Fonte: ELMASRI, Ramez,; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 6ª. edição. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 

Cada tipo de banco de dados tem seu sistema de gerenciamento, ou seja, seu 

próprio SGBD. 
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2.6 Modelo relacional de banco de dados 

O modelo relacional foi introduzido por Ted Codd da IBM Research no início 

dos anos 70, com a publicação de um artigo por Codd Edgar F. O modelo usa 

o conceito de relação matemática, parecida a uma tabela de valores. Este 

artigo tratava sobre o uso de cálculo e álgebra relacional para permitir que 

usuários não técnicos armazenassem e recuperassem grande quantidade de 

informações. 

CODD (1970) visionava um sistema em que o usuário seria capaz de acessar 

informações através de comandos, nos quais essas informações estariam 

armazenadas em tabelas. A Figura 4 mostra o modelo relacional proposto por 

Codd Edgar F. 

Figura 4 – Database – modelo relacional proposto por Codd 

 
Fonte: Codd Edgar F. Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Publicado na 
Revista ACM ("Association for Computing Machinery") Vol. 13, No. 6, pp. 377–387, 1970. 

O modelo relacional representa o banco de 

dados como uma coleção de relações. 

Informalmente, cada relação é semelhante a 
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uma tabela de valores ou, até certo ponto, a um 

arquivo plano de registros. Ele é chamado de 

arquivo plano porque cada registro tem uma 

simples estrutura linear ou plana. Por exemplo, 

o banco de dados de arquivos mostrado na 

Figura 5 é semelhante à representação do 

modelo relacional básico. No entanto, existem 

diferenças importantes entre relações e 

arquivos (ELMASRI e NAVATHE, 2011, p. 39). 

Figura 5 – Exemplo de banco de dados que armazena informações de aluno e disciplina. 
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Fonte: ELMASRI, Ramez,; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 6ª. edição. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 

De acordo com HEUSER (1998), a especificação de um banco de dados 

relacional deve conter no mínimo a seguinte definição: 

− tabelas que formam o banco 

− colunas que as tabelas possuem 

− restrições de integridade 



28 
 

Na prática, na definição de esquemas relacionais são usadas diversas 

notações, que variam de um SGBD para outro (HEUSER,1998, p. 92). 

O modelo relacional é um modelo lógico utilizado em banco de dados 

relacionais, tendo por finalidade representar os dados como uma coleção de 

tabelas e, cada linha (tupla3) de uma tabela representa uma coleção de dados 

relacionados. Neste modelo, começamos a nos preocupar em como os dados 

devem ser armazenados, e como criaremos os relacionamentos4 do modelo 

conceitual. É também nessa etapa que definimos o SGBD que será utilizado, 

bem como os tipos de dados para cada atributo. O modelo relacional é definido 

usando como base o modelo de entidade e relacionamento (MER). 

Para MACHADO e ABREU (2006), os modelos de dados normalmente são 

classificados da seguinte forma: 

Modelo conceitual: É um diagrama em blocos que demonstra todas as relações 

entre as entidades, suas especializações, seus atributos e autorrelações. 

Modelo lógico: Mostra as ligações entre as tabelas de banco de dados, as 

chaves primárias, os componentes de cada uma, etc. 

Modelo físico: Inclui a análise das características e recursos necessários para 

armazenamento e manipulação das estruturas de dados (estrutura de 

armazenamento, endereçamento, acesso e alocação física), sendo uma 

sequência de comandos executados em Structured Query Language (SQL) a 

fim de criar as tabelas, estruturas e ligações projetadas até então e finalmente 

criar o banco de dados. 

                                            
3Conjunto de valores inter-relacionados, um para cada atributo (coluna). 
4É a associação entre duas entidades ou entre uma entidade e ela mesma. 
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2.7 Modelo de entidade e relacionamento (MER) 

O modelo E-R consiste em um conjunto de objetos representativos de um 

ambiente chamado entidades5 e nos relacionamentos que mantêm entre si. A 

figura 6 mostra os símbolos usados na modelagem. 

Figura 6 – Modelo de entidade e relacionamento. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O objetivo da modelagem de dados é 

possibilitar a apresentação de uma visão única, 

não redundante e resumida dos dados de uma 

aplicação. No desenvolvimento de aplicações 

em banco de dados, o modelo entidade 

relacionamento (E-R) é o mais largamente 

utilizado para a representação e entendimento 

dos dados que compõem a essência de um 

sistema de informações (MACHADO, 2006, p. 

27). 

                                            
5 Identifica o objeto de interesse no sistema, ou seja, a representação abstrata de um objeto do 
mundo real sobre o qual desejamos guardar informações. 
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A técnica de modelagem relacional de dados mais utilizada é a abordagem 

entidade-relacionamento (E-R). Nesta técnica, o modelo de dados é 

representado graficamente através de um diagrama de entidade e 

relacionamento (DER). Cada entidade tem propriedades particulares chamadas 

de atributos6. 

Modelo de dados em banco de dados é uma descrição formal da estrutura de 

um banco de dados (HEUSER, 1998, p.16). 

De acordo com MACHADO (2006), ao se utilizar a modelagem conceitual de 

dados com a técnica de entidade e relacionamentos7, obtemos resultados e 

esquemas puramente conceituais sobre a essência de um sistema, ou melhor, 

sobre o negócio para o qual estamos desenvolvendo um projeto, não se 

representando procedimentos ou fluxo de dados existentes. 

2.8 Extract Transform Load (ETL) 

ETL é o processo de extração, transformação e carga de dados em um banco 

de dados. Este processo visa trabalhar toda a parte de extração de dados de 

fontes externas, transformando-os para atender às necessidades de negócios e 

carga dos dados dentro do novo banco. 

Para OLIVEIRA (2002), o processo de ETL inicia-se pela definição das fontes 

de dados para extração. As origens dos dados podem ser várias e também em 

diferentes formatos. Definidas a fontes, inicia-se a transformação e limpeza 

desses dados e, por fim, a carga dos dados para o novo banco de dados. 

As ferramentas de ETL são usadas para todos os tipos de trabalhos com 

importação, exportação e transformação de dados para outros ambientes de 

bancos de dados.  

                                            
6São propriedades que identificam as entidades. 
7Representa a associação entre os elementos do conjunto de uma entidade com outra 
entidade. 



31 
 

Segundo KIMBALL (1998), ETL é projetado para assegurar a produtividade e 

deve transformar dados brutos da origem para o novo modelo de forma 

eficiente, minimizando problemas com a consistência e qualidade dos dados. 

Um sistema ETL tem de ser capaz de comunicar e ler bases de dados de 

diversos formatos de arquivos.  

Esse processo deve definir claramente quais informações são relevantes e que 

farão parte dos dados que vão alimentar o novo banco de dados. A figura 7 

mostra o esquema para ETL. 

Figura 7 –Extract Transform Load (ETL). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os componentes de um ETL são: 

− Extração: Coleta de dados de um sistema de origem (data source), 

extraindo-os e inserindo no banco de dados de destino. 
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− Transformação: São feitos os ajustes necessários, podendo assim 

melhorar a qualidade dos dados e consolidar os dados de diferentes 

fontes. 

− Carga: Consiste em estruturar e carregar os dados para o banco de 

dados de destino. 

2.9 Modelo de dados 

Modelos de dados representam um conjunto de conceitos para a 

representação dos dados, facilitando seu entendimento e seu projeto. 

Segundo CHU (1983), a importância do modelo de dados reside 

principalmente:  

− na possibilidade de fornecer informações sobre todos os dados 

envolvidos e de forma global, dando oportunidade ao usuário de 

conhecer a semântica do banco de dados. 

− na possibilidade adicional de conhecer a estrutura das informações, das 

condições de restrição quanto à integridade, de segurança e privacidade 

do banco de dados. 

A construção de modelos de dados, deve-se considerar critérios como: 

− conter o menor número possível de elementos referentes à estrutura de 

dados; 

− exibir boa visualização, através de métodos e técnicas descritivas, 

facilitando a compreensão do modelo; 

− conter elementos que sirvam para a construção fácil de esquemas; 

− conter o mínimo possível de atributos típicos da fase de implantação; 

− o modelo deve conter indicações para a formação de partições de 

dados, com finalidade de controle de acessos ao banco de dados, assim 

como maior eficiência de pesquisa on-line e controle de redundâncias. 
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2.10 Banco de dados biológicos 

A Bioinformática não seria possível sem os avanços da computação em 

hardware e software. Os meios de armazenamento rápidos e de alta 

capacidade são essenciais até mesmo para manter os arquivos. Recuperação 

de informação e análise, e requerem programas, alguns bastante simples e 

outros extremamente sofisticados. A distribuição das informações exige das 

instalações de redes de computadores e da World Wide Web. 

Segundo LESK (2008), embora o conhecimento de dados de sequências e 

estruturas biológicas esteja muito longe de estar completo, ele já apresenta um 

tamanho respeitável e cresce muito rapidamente. Muitos cientistas estão 

trabalhando para gerar os dados, ou para executar projetos de pesquisa 

analisando os resultados. O arquivamento e a distribuição desses dados são 

realizados por organizações mantenedoras de bancos de dados específicos. 

De acordo com LESK (2008), o arquivamento de dados na área de 

bioinformática era originalmente realizado por grupos de pesquisa individuais, 

motivados pelo interesse na ciência associada àqueles dados, e a natureza das 

habilidades necessárias mudou para incluir uma ênfase maior em computação; 

com isso, esse arquivamento passou a ser de responsabilidade de projetos 

específicos nacionais e até internacionais em escala realmente muito grande. 

Qualquer pessoa que acompanhou a história desses projetos, desde o início, 

não pôde deixar de ficar perplexa com o seu crescimento vertiginoso, de 

pequenos projetos com objetivos modestos e mal financiados, executados por 

poucas empresas dedicadas a um assunto de extremo interesse da indústria 

multinacional, como a aquisição e venda de pequenas empresas do ramo. 

Os bancos de dados biológicos servem para organizar e disponibilizar 

informações biológicas de maneira simples aos pesquisadores. 
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2.10.1 Proteômica 

Proteôma  e genoma são expressões bastante comuns na biologia. Para LESK 

(2008), o projeto proteoma é um programa em larga escala que lida de forma 

integral com os padrões de expressão de proteínas em sistemas biológicos, de 

modo complementar e suplementar aos projetos genoma. 

O Proteoma, em analogia ao genoma, é o 

conjunto de proteínas de um organismo. A 

proteômica combina identificação, distribuição, 

interações, dinâmica e padrões de expressão 

das proteínas de sistemas vivos. R. Simpson 

criou a analogia: se o genoma é uma lista dos 

instrumentos em uma orquestra, as proteínas 

são a orquestra executando uma sinfonia. É um 

assunto que envolve um grande volume de 

informações e que depende de técnicas 

rápidas de coleta de dados em larga escala. 

Entre essas técnicas encontram-se a análise 

com micro arranjos de DNA8 e a 

espectrometria de massa9 (LESK, 2008, p.72). 

Para WILLIAMS e HOCHSTRASSER (1997), o estudo do protemoma visa a 

estrutura, função e o controle dos sistemas biológicos pela análise das várias 

propriedades das proteínas, incluindo também os estudos da sequência, 

abundância, atividade e estrutura das proteínas expressas por uma célula, 

assim como as modificações, interações sofridas pelas proteínas. Essa análise 

proteômica tem permitido avanços no estudo da expressão protéica em 

diferentes tecidos. 

                                            
8 Microarranjos de DNA, ou chips de DNA, são instrumentos para testar, simultaneamente, a 
presença de muitas seqüências de DNA. 
9 Técnica física que caracteriza moléculas pela mensuração das massas de seus íons. 
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2.11 Esquistosoma mansoni 

O schistosoma mansoni é o principal agente causador da esquistossomose, 

doença tropical que tem no homem seu hospedeiro definitivo. 

Segundo NEVES (2007), a esquistossomose é doença que interage com 

populações humanas há milhares de anos. Foram encontradas em múmias 

egípcias da XX dinastia (a mais de 3.000 anos de idade), lesões típicas da 

doença como também antígenos do parasito detectados por anticorpos 

monoclonais em eluato10 de tecido. A figura 8, mostra o schistosoma mansoni. 

Figura 8 - Microscopia eletrônica de varredura de cercária de schistosomamansoni. 

 
Fonte:http://www.ufjf.br/labproteinas/material-de-apoio/esquistossomose/ciclo-biologico/ 

De acordo com NEVES (2007), sendo o homem o principal hospedeiro 

vertebrado para manutenção do schistosoma mansoni na natureza, esta 

relação homem e S. mansoni se situa em tempos ainda mais remotos. A 

presença de hospedeiros intermediários suscetíveis (Biomphalaria) permitiu a 

                                            
10 Solução obtida num ensaio de lixiviação (decoação) em laboratório. 
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instalação desta espécie no território brasileiro. O clima de país tropical 

permite, na maioria dos estados brasileiros, as condições necessárias à 

transmissão da doença. A variedade de habitats aquáticos funcionam como 

criadouros de moluscos; as altas temperaturas e luminosidade intensa 

estimulam a multiplicação de microalgas, que são o alimento dos moluscos. 

Por outro lado, a eclosão do miracídio,11 penetração deste no molusco, 

evolução das formas parasitárias no caramujo, emergência e penetração de 

cercárias são também fortemente dependentes dessas duas variáveis 

(temperatura e luminosidade). 

Schistosomes são trematodes atípicas em que os estágios adultos têm dois 

sexos (dióicas) e estão localizados em vasos sanguíneos do hospedeiro 

definitivo. A maioria dos outros trematódeos são hermafroditas e são 

encontrados no tracto intestinal ou nos órgãos, tais como o fígado. O ciclo de 

vida de schistosomes, como ilustrado na figura 9, inclui dois exércitos: um 

hospedeiro definitivo (ou seja, humanos), onde o parasita sofre reprodução 

sexual, e um único hospedeiro intermediário caracol, onde há uma série de 

etapas reprodutivas assexuadas. 

Figura 9. Ciclo biológico do parasito. 

                                            
11 Denominação dada ao estágio larval de vida livre dos vermes da classe trematoda. 



37 
 

 
Fonte: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/hidrica/IF_ESQUI05.htm 

1. O ciclo de vida inicia em um caramujo que são os hospedeiros 

intermediários que vivem em ambiente aquático; 

2. No caramujo multiplicam-se assexualmente os esporocistos12, depois 

esses amadurecem e se transformam em cercárias13. Que abandonam o 

caramujo e caem na água. 

3. As cercárias ao encontrarem o homem, entram pela pele ou mucosas e 

viajam pelas veias até o coração. Passam para os pulmões e se fixam 

lá. 

4. Após alguns dias se desenvolvem em sua forma jovem, liberam-se e 

migram pelas veias pulmonares, coração e artéria aorta e depois se 

                                            
12 Célula única, que pode dar origem a espórios assexuais. 
13 Larva de vermes trematódeos, com forma de girino, produzida no molusco hospedeiro. 
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alojam no fígado. Lá elas amadurecem para as formas sexuais – 

masculina e feminina em indivíduos separados. 

5. Ocorre então o acasalamento. Depois do acasalamento, a fêmea e o 

macho migram juntos contra o fluxo sanguíneo. 

6. Acabam nas veias mesentéricas do fígado, onde passam anos 

colocando os seus ovos. Estes ovos fazem uma viagem de volta ao 

intestino e são lançados ao meio ambiente, com as fezes. Na água 

doce, encontram o caramujo, e, todavia, o ciclo continua. 

Schistosoma mansoni é encontrada em partes da América do Sul e Caribe, 

África e Oriente Médio, schistosoma haematobium na África e no Oriente Médio 

e schistosoma japonicum no Extremo Oriente 

O tratamento quimioterápico da esquistossomose através das drogas mais 

modernas, oxarnniquina14 e praziquantel15,deve ser preconizado para a maioria 

dos pacientes com presença de ovos viáveis nas fezes ou na mucosa retal. 

De acordo com NEVES (2007), o mecanismo de ação da oxamniquina se 

baseia em efeito anticolinérgico, o qual aumenta a motilidade do parasito, 

inibindo também a síntese de ácidos nucléicos. Nas cepas já descritas como 

resistentes a droga esse efeito de inibição da síntese protéica de ácidos 

nucléicos é reversível, enquanto nas linhagens suscetíveis esta alteração é 

irreversível. 

Trabalhos recentes mostram que, no esquema 

terapêutico descrito, ocorre falha na cura 

parasitológica em apreciável número de 

pacientes tratados (cerca de 45%). Nessa 

posologia há uma diminuição da população de 

vermes, de tal maneira que fica difícil de ser 

detectada por vários exames de fezes. A 

infecção nesses casos só pode ser detectada 

pela biópsia retal. Novos esquemas 

                                            
14 Fármaco antiparasitário trematicida, da classe das tetraidroquinolinas. 
15 Droga que atua contra todas as espécies do gênero schistosoma que infectam o homem. 
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terapêuticos devem ser pensados com doses 

maiores da oxamniquina. Por outro lado, como 

a droga atua nas formas evolutivas da pele e 

dos pulmões, os indivíduos tratados com 

50mg/kg, nos primeiros dias após forte suspeita 

de infecção, se curaram, enquanto os parceiros 

que participaram do mesmo processo de 

infecção apresentaram a doença muitas vezes 

de forma grave. E importante considerar que, 

apesar das dificuldades do diagnóstico preciso 

nesta etapa, se houver uma suspeita bem 

fundamentada de infecção por cercárias, vale a 

pena o tratamento, na primeira semana após o 

contato, pois a cura nesta fase previne a 

postura dos ovos, elementos fundamentais da 

patogenia (NEVES, 2007, p 211). 

Desde 1994, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem apoiado a iniciativa 

do genoma para schistosoma, a Rede Genoma Schistosoma, visando a 

identificação de novos alvos para drogas e o desenvolvimento de vacinas, 

tendo, porém, de compreender a base molecular do metabolismo, o 

desenvolvimento do parasita e a determinação da variação biológica. Essa 

iniciativa desenvolveu e continua a desenvolver os recursos e os conjuntos de 

dados que forneceram uma base sólida a partir do qual foram lançadas 

grandes esforços de mapeamento de escala e de sequenciamento.
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Capítulo 3 

Neste capítulo, é apresentado os tipos de bancos de dados que armazenam 

informações do schistosoma mansoni, assim como banco de dados de alvos 

terapêuticos, como também as características do SGBD MySql. 

3.1 Banco de dados SchistoDB 

SchistoDB é um banco de dados genômico funcional e integrado para o gênero 

schistosoma, trematódeos digenéticos de sangue que causam doenças 

humanas e animais, chamado esquistossomose. As três principais espécies 

que infectam seres humanos, schistosoma japonicum, schistosoma mansoni, 

schistosoma haematobium, são recolhidos nesta base de dados do SchistoDB. 

SchistoDB integra sequência do genoma inteiro e anotação junto aos dados 

experimentais e sequências isoladas do ambiente previstos por pesquisadores 

da comunidade. O banco de dados inclui análises suplementares de 

bioinformática e uma interface web, como mostra a Figura 10, para mineração 

de dados.  

Figura 9 – Página inicial do SchistoDB. 

  
Fonte: http://schistodb.net/schisto/ 
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O SchistoDB é uma das maiores fontes de pesquisa em bioinformática 

envolvendo esquistossomose.  

Pesquisas de proteínas do schistosoma mansoni, bem como seu grau de 

similaridade em relação às proteínas de outros animais e como tais moléculas 

atuam, constituem-se em um estudo de grande relevância. 

Embora o genoma de schistosoma mansoni já tenha sido sequenciado, ainda 

tem-se pouco conhecimento sobre suas proteínas e, principalmente, sobre a 

função destas no metabolismo do parasito. Por isso, a construção de um banco 

de dados com as proteínas do schistosoma mansoni se torna importante às 

pesquisas no estudo de novos fármacos. 

Entre os requisitos para que os agentes antiparasitários alcancem eficácia 

terapêutica estão: atuação em vias metabólicas exclusivas de parasitos e 

seletividade por proteínas específicas destes. Além dos quimioterápicos, o 

sistema imunológico também compõe um mecanismo de defesa contra os 

parasitos, sendo estimulado principalmente, por proteínas. Desse modo, a 

pesquisa de proteínas do schistosoma mansoni, bem como seu grau de 

similaridade em relação às proteínas humanas e a maneira que tais moléculas 

atuam, constituem-se em um estudo de grande relevância. 

3.2 Banco de dados PDB 

Protein Data Bank (PDB) é um banco de dados em 3D de proteínas e ácidos 

nucleicos. Esses dados, geralmente obtidos através da difração de raios X ou 

da ressonância magnética nuclear são enviados por biólogos e bioquímicos de 

todo o mundo. Este banco de dados possui moléculas de organismos vivos 

incluindo bactérias, leveduras, plantas, moscas e outros animais e seres 

humanos. A Figura 11 mostra a página inicial do PDB. 

O PDB é o repositório único de informações sobre as estruturas 3D no 

desenvolvimento de pesquisas na busca por novos fármacos.  
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Compreender a forma de uma molécula e deduzir o papel de uma estrutura na 

saúde humana torna possíveis pesquisas no desenvolvimento de novos 

fármacos, possibilitando o controle de doenças. 

Figura 11 – Página inicial do PDB. 

 
Fonte: http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 

3.3 Bando de Dados Therapeutic Target Database (TTD) 

O Banco de Dados de Alvos Terapeuticos (TTD) fornece informações sobre a 

proteína conhecida e explorada de alvos terapêuticos de ácidos nucleicos a 

doença-alvo, via informações de  medicamentos correspondentes dirigidas a 

cada um desses objetivos. 

Esta base de dados contém atualmente 2.025 alvos, incluindo 364 bem-

sucedidos, 286 ensaios clínicos, 44 descontinuados e 1.331 alvos de 

investigação, 17.816 drogas, incluindo 1.540 aprovados, 1.423 ensaios clínicos, 

14.853 drogas experimentais e 3.681 agentes multi-alvo (14.170 pequenas 

moléculas e 652 antidrogas com porte disponível ou sequência de 

oligonucleótidos). Metas e drogas nesta base de dados cobrem 61 proteínas 
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classe bioquímica e 140 classes terapêuticas medicamentosa. A Figura 12 

mostra a página inicial do TTD. 

Figura 12 – Página inicial do TTD. 

 
Fonte: http://bidd.nus.edu.sg/group/cjttd/ 

O TTD fornece informações completas sobre drogas, medicamentos à base de 

plantas, proteínas terapeuticamente direcionados e proteínas de toxicidade 

relacionada, características da proteína de ligação de drogas, a função e outras 

informações relevantes destas proteínas relacionadas com a droga. 

3.4 Bando de Dados DRUGBANK 

O Banco de Dados DRUGBANK armazena informações únicas de 

bioinformática e quimioinformática que combina detalhes de  drogas, ou seja, 

química, farmacológica e farmacêutica com o objetivo de informações de 

fármacos, isto é, sequência e estrutura. O banco de dados contém 7.759 

entradas de drogas, incluindo 1602 medicamentos de pequenas moléculas 

aprovados pelo FDA (Food and Drug Administration), 161 drogas (proteína / 
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péptido) de biotecnologia aprovados pela FDA , 89 nutracêuticos16 e mais de 

6.000 drogas experimentais. Além disso, 4.300 proteínas não redundantes, ou 

seja, sequências  de medicamentos alvos, enzimas que estão ligadas a estas 

entradas de fármacos. A Figura 13 mostra a página inicial do DRUGBANK. 

Figura 13 – Página inicial do DrugBank. 

 
Fonte: http://www.drugbank.ca/ 

3.5 MySql 

MySQL é o mais popular sistema de gerenciamento de banco de dados SQL 

Open Source, é desenvolvido, distribuído e tem suporte da MySQL AB.  

O servidor de banco de dados MySQL é rápido, confiável, e fácil de usar.  

O Servidor MySQL também tem um conjunto de recursos muito práticos 

desenvolvidos com a cooperação de usuários do próprio MySql. O Servidor 

MySQL foi desenvolvido originalmente para lidar com bancos de dados muito 

grandes de maneira muito mais rápida que as soluções existentes e tem sido 

                                            
16Produto nutricional que se alega ter valor terapêutico. 
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usado em ambientes de produção de alta demanda por diversos anos de 

maneira bem sucedida. Apesar de estar em constante desenvolvimento, o 

servidor MySQL oferece, hoje, um conjunto de funções. A conectividade, 

velocidade e segurança fazem com que o MySQL seja altamente adaptável 

para acessar bancos de dados na Internet (http://dev.mysql.com/doc/). 

MySQL é um servidor de banco de dados SQL multi-usuário e multi-threaded17. 

SQL é a linguagem de banco de dados mais popular no mundo. MySQL é uma 

implementação cliente-servidor que consiste de um servidor e diferentes 

programas clientes e bibliotecas. 

SQL18 é uma linguagem padronizada que torna fácil o armazenamento e 

acesso de informações. Por exemplo, pode-se usar SQL para recuperar 

informações de produtos e armazenar informações de clientes para um site 

Web. 

O servidor MySQL é também rápido e flexível o suficiente para permitir 

armazenar logs e figuras. As principais vantagens do MySQL são velocidade, 

robustez e facilidade de uso.  

3.5.1 Licenças usadas pelo MySql 

O programa MySQL é de Licença Dupla. Os usuários podem escolher entre 

usar o programa MySQL como um produto OpenSource/Free Software sob os 

termos da GNU General Public License ou podem comprar uma licença 

comercial padrão da MySQL AB com suporte e licenciamento do MySQL. 

De acordo com o manual de referência do MySql, a MySQL AB possui os 

direitos sobre o código fonte do MySQL, as logomarcas e marcas registradas 

do MySql e também o manual.  
                                            
17 Capacidade de um programa ou um sistema operacional para servir mais de um usuário ao 
mesmo tempo e de gerenciar vários pedidos simultâneos, sem a necessidade de ter várias 
cópias dos programas em execução no computador. 
18 Structured Query Language que significa, em português, linguagem de consulta estruturada. 
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A biblioteca GNU getopt é coberta pela GNU Lesser General Public License. 

Algumas partes da fonte (a biblioteca regexp) são cobertas por um copyright no 

estilo Berkeley. 

GNU General Public License (Licença Pública Geral), GNU GPL ou 

simplesmente GPL, é a designação da licença para software livre idealizada 

por Richard Matthew Stallman em 1989, no âmbito do projeto GNU da Free 

Software Foundation (FSF). 

Distribuição do Sistema de Berkeley (BSD): É o nome da distribuição de 

códigos fonte proveniente da Universidade da Califórnia, Berkeley, as quais 

foram originalmente extensões para o sistema operacional UNIX do 

departamento de Pesquisas da AT&T. Vários projetos de sistemas 

operacionais de código aberto são baseados em uma distribuição desse código 

fonte, conhecidos como 4.4BSD-Lite. 

3.5.2 Suporte Oferecido pela MySQL AB 

De acordo com o manual de referência do MySql, o suporte técnico do MySQL 

AB significa respostas individualizadas a problemas particulares diretamente 

dos engenheiros de software que codificaram o MySQL. 

O suporte cobre apenas o servidor MySQL e os próprios utilitários, e não 

produtos de terceiros que acessam o servidor MySQL 
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Capítulo 4 

Neste capítulo é apresentado o modelo de banco de dados proposto, assim 

como a descrição de suas tabelas e atributos. Ao final, são feitas as 

considerações finais referentes ao modelo proposto. 

4.1 Modelo de banco de dados proposto – S. massoni 

A maior vantagem da utilização de bancos de dados relacionais é justamente a 

possibilidade de integrar diferentes tipos de dados. A integração de dados é o 

processo de se combinar dados provenientes de diferentes fontes e, dessa 

forma, oferecer ao usuário uma visão unificada do conjunto destes dados. 

O uso da bioinformática nas pesquisas visa à diminuição dos custos de 

experimentos em laboratório. Com base em informações sobre o genoma e 

metabolismo do parasito, sobre o genoma do hospedeiro e sobre drogas, torna-

se possível priorizar os candidatos a alvos terapêuticos aumentando as 

chances de sucesso nos primeiros experimentos. A Figura 14 mostra a 

disponibilização do novo banco de dados na web. 

Figura 14 – Diagrama de disponibilização do novo banco de dados. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

O modelo de dados proposto de um banco de dados proteômico relacional foi 

desenhado usando a ferramenta power designer versão trial, tendo como base 

nos bancos de dados existentes como schistodb e PDB (banco de dados de 

proteínas), DrugBanck (banco de dados com informações de drogas), TTD 

(banco de dados de alvos terapêuticos). A proposta ao novo banco de dados é 

armazenar proteínas, possíveis fármacos e alvos terapêuticos dentre outras 

informações como estruturas 3D destas proteínas. A figura 15 mostra o modelo 

de entidade e relacionamento e a figura 16 mostra o modelo de banco de 

dados proposto. 

Figura 15 – Modelo de entidade e relacionamento no novo bando de dados proposto. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Modelo de entidade e relacionamento proposto mostra a distribuição das 

tabelas e seus relacionamentos. Esse modelo representa de forma abstrata a 

estrutura que dará origem ao novo banco de dados do schistosoma mansoni. A 

Figura 17 mostra a interface do SGBD MySql. 

Figura 16 – Modelo de banco de dados proposto. 
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Figura 17– Interface do SGBD MySql 
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4.2 Descrição das tabelas 

Tabela TB_PDB_ALIN_3D – Armazena informações do cluster do alinhamento 

estrutural. 

Atributo Descrição Formato PK/FK 

ALIGN_3D_ID Identificador unívoco da tabela Char(10) PK 

CHAIN_1_ID Identificação da cadeia 1 Char(10)  

CHAIN_2_ID Identificação da cadeia 2 Char(10)  

PER_IDE Percentual de resíduos com 

identidade no alinhamento 

Int  

PER_WSIM Similaridade entre as sequências 

alinhadas 

Int  

IFIR_ILAS Primeiro e último registro do 

alinhamento da sequencia teste 

Int  

JFIR_JLAS Primeiro e último registro do 

alinhamento da sequencia 

alinhada 

Int  

LALI Tamanho do alinhamento 

excluindo inserções e deleções 

Int  

NGAP Número de inserções e deleções Int  
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do alinhamento 

LGAP Comprimento total de todas 

inserções e deleções 

Int  

LSEQ2 Tamanho da sequência da 

proteína alinhada 

Int  

 

Tabela TB_PDB_ALINHAMENTO: Armazena informações dos pares de 

aminoácidos alinhados.  

Atributo Descrição Formato PK/FK 

PAIRS_ALIGN_ID Identificador unívoco da tabela Char(10) PK 

ALIGN_ID_3D_ID Identificação do alinhamento da 

sequência após alinhamento 

 

Char(10) FK 

 

Tabela TB_PDB_GRUPO_ALIN:  Armazena informações do cluster do 

alinhamento da sequência.  

Atributo Descrição Formato PK/FK 

ALIGN_ID_I

D 

Identificador unívoco da tabela Char(10) PK 

CHAIN_1_ID Identificação da cadeia 1 Char(10)  

CHAIN_2_ID Identificação da cadeia 2 Char(10)  
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PER_IDE Percentual de resíduos com identidade no 

alinhamento 

Int  

PER_WSIM Similaridade entre as sequências 

alinhadas 

Int  

IFIR_ILAS Primeiro e último registro do alinhamento 

da sequencia teste 

Int  

JFIR_JLAS Primeiro e último registro do alinhamento 

da sequência alinhada 

Int  

LALI Tamanho do alinhamento excluindo 

inserções e deleções 

Int  

NGAP Número de inserções e deleções do 

alinhamento 

Int  

LGAP Comprimento total de todas inserções e 

deleções 

Int  

LSEQ2 Tamanho da sequência da proteína 

alinhada 

Int  

 

Tabela TB_PDB_TP_ALIN: Armazena informações dos tipos de alinhamento. 

Atributo Descrição Formato PK/FK 
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COD_ALIN Identificador unívoco da tabela Bit PK 

ALIGN_ID_I

D 

Identificador do cluster do 

alinhamento da sequência. 

Char(10) FK 

DESC_ALIGN  Descrição do tipo de alinhamento 1 - 

math, 2 mismath, 3 - gap 

Char(10)  

 

Tabela TB_PDB_ARQUIVO:  Armazena informações do PDB.  

Atributo Descrição Formato PK/FK 

PDB_COD_ID Identificador unívoco 

da tabela 

Char(10) PK 

PDB_BIO_NATURE Natureza da unidade 

biológica (DNA, RNA, 

Proteína, 

Carboidrato) 

Int FK1 

EXPERIMENT_TYPE_COD Código do tipo de 

experimento 

Int FK2 

PDB_CODE Código do pdb Char(4)  

PDB_NAME Nome da unidade 

biológica ( header) 

Char(50)  
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PDB_TITLE Título do composto Char(100)  

PDB_RESOLUTION Resolução Decimal(5,2)  

PDB_SOURCE_ORGANIS

M 

Organismo fonte Char(50)  

PDB_EXPRESSED_ORGA

NISM 

Organismo onde é 

expresso 

Char(50)  

PDB_EXPERIMENTAL_TY

PE 

Tipo de experimento Char(50)  

 

Tabela TB_PDB_NATURE_BIO: Armazena informações da natureza da 

unidade biológica.  

Atributo Descrição Formato PK/FK 

BIO_NATURE_COD Identificador unívoco da 

tabela 

Int PK 

BIO_NATURE_NOME Nome da natureza da 

unidade biológica 

Char(10)  

 

Tabela TB_PDB_TP_EXPER: Armazena informações do tipo de experimento. 
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Atributo Descrição Formato PK/FK 

EXPERIMENT_TYPE_CO

D 

Identificador unívoco da 

tabela 

Int PK 

EXPERIMENT_NAME Nome do tipo de 

experimento 

Char(10)  

 

Tabela TB_PDB_CADEIA: Armazena informações da cadeia. 

Atributo Descrição Formato PK/FK 

CHAIN_ID Identificador unívoco da tabela Char(10) PK 

PDB_CODE_ID Identificação do código PDB Char(10) FK 

PDB_CHAIN_CODE Código da cadeia no PDB ( A, 

B, C... ) 

Char(2)  

LENGH_CHAIN Número de resíduos da cadeia Double  

HSSP_ID Código do HSSP Char(20)  

 

Tabela TB_PDB_ATOMO_BIO: Armazena informações do átomo da unidade 

biológica. 
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Atributo Descrição Formato PK/FK 

ATOM_BIO_ID Identificador unívoco 

da tabela 

Char(10) PK 

AA_BIO_ID Identificação do 

aminoácido 

Char(10) FK1 

MOUTH_ID Identificação da 

abertura do pocket 

Char(10) FK2 

SOBOLEV_CLASS_ATOM

_ID 

Identificação do 

átomo Sobolev ( I a 

VIII ) 

Char(1) FK3 

COORDENADA_X Coordenada x do 

átomo 

Decimal(10,6)  

COORDENADA_Y Coordenada y do 

átomo 

Decimal(10,6)  

COORDENADA_Z Coordenada z do 

átomo 

Decimal(10,6)  

NUMERO_ATOMO_PDB Número do átomo no 

arquivo pdb 

Double  

SIMBOLO_PDB Símbolo do átomo no 

arquivo pdb 

Char(2)  
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ATOMICNUMBER_ATOM

O 

Número atômico do 

átomo no arquivo pdb 

Int  

ATOMICMASS_ATOMO Número atômico do 

átomo no arquivo pdb 

Int  

SOLV_ACESS_AREA Área de exposição ao 

solvente ou pocket 

Decimal(10,2)  

 

Tabela TB_PDB_AMINOACIDO:  Armazena informações do aminoácido. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

AA_BIO_ID Identificador unívoco 

da tabela 

Char(10) PK 

CHAIN_ID Identificação da cadeia Char(10) FK 

AMINOACID_ID Identificação do tipo de 

aminoácido 

Char(10)  

 

Tabela TB_PDB_MOUTH: Armazena informações de abertura do pocket. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

MOUTH_ID Identificador unívoco Char(10) PK 
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da tabela 

SURFACE_MOTH Superfície do pocket Double  

 

Tabela TB_PDB_POCKET: Armazena informações do pocket.  

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

POCKET_ID Identificador unívoco 

da tabela 

Char(10) PK 

ATOM_BIO_ID Identificação do átomo 

da unidade biológica 

Char(10) FK 

SURFACE_POCKET Superfície do pocket Double  

VOLUME_POCKET Volume do pocket Double  

 

Tabela TB_PDB_CLASS_ATOMO: Armazena informações de classificação do 

átomo. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

SOBOLEV_CLASS

_ATOM_ID 

Identificador unívoco da tabela Char(1) PK 
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ATOM_CLASS Classificação do átomo ( I a VIII ) Char(1)  

 

Tabela TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT: Armazena informações de contatos 

dos ligantes. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

LIGAND_CONTACT

_ID 

Identificador unívoco da 

tabela 

Char(10) PK 

ATOM_BIO_ID Identificação do átomo da 

unidade biológica 

Char(2) FK1 

CLASSIFICATION_

CONTACT_ID 

Identificação da 

classificação do tipo de 

contato com o ligante 

Char(10) FK2 

ATOM_LIGAND_ID Identificação do átomo do 

ligante 

Char(10) FK3 

DISTANCE_ATOM_

ATOM 

Distância entre os átomos 

em Angstrons 

Decimal(9,2)  

SURFACE_ATOM_

ATOM 

Superfície dos átomos em 

Angstrons 

Decimal(9,2)  
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Tabela TB_PDB_CLASSIFICACAO: Armazena informações da classificação do 

tipo de contato com o ligante. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

CLASSIFICATION_C

ONTACT_ID 
Identificador unívoco da tabela Char(10) PK 

ATOM_CLASS_1 Classificação do átomo 1 ( I a VIII 

) 

Char(1)  

ATOM_CLASS_2 Classificação do átomo 2 ( I a VIII 

) sendo 2 >=I; i=1, 8; j=i,8 

Char(1)  

LEGITIM_ILEGITM Contato legitimo = + (positivo) , 

contato ilegítmo = - (negativo) 

Char(1)  

 

Tabela TB_PDB_ATOM_LIGANTE: Armazena informações do átomo do 

ligante. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

ATOM_LIGAND_ID Identificador unívoco da 

tabela 

Char(10) PK 

LIGAND_ID Identificação do ligante Char(10) FK 

COORDENADA_X Coordenada x do átomo Decimal(10,6)  
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COORDENADA_Y Coordenada y do átomo Decimal(10,6)  

COORDENADA_Z Coordenada z do átomo Decimal(10,6)  

NUMERO_ATOM_P

DB 

Número do átomo no 

arquivo pdb 

Double  

CODE_ATOM_PDB Código do átomo no arquivo 

pdb 

Double  

SIMBOL_ATOM Símbolo do átomo no 

arquivo pdb 

Char(2)  

ATOMIC_NUMBER

_ATOM 

Número atômico do átomo 

no pdb 

Int  

ATOMIC_MASS_AT

OM 

Massa atômica do átomo Double  

EXPOSITION_ATO

M 

Área de exposição ao 

solvente 

Double  

 

Tabela TB_PDB_LIGANTE: Armazena informações do ligante no PDB. 

Atributo  Descrição Formato PK/FK 

LIGAND_ID Identificador unívoco da tabela Char(10) PK 
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NOME_LIGAND Nome do ligante Char(50)  

FORMULA_MOLECU

LAR 
Fórmula molecular do ligante Char(20)  

ATOMS_NUMBER Número de átomos do ligante Double  

 

4.3 Considerações finais 

O modelo de banco de dados proposto deve buscar garantir o armazenamento 

de dados proteômicos do schistosoma mansoni, com o objetivo de garantir 

maior disponibilidade da informação, facilitando o desenvolvimento de 

pesquisas na descoberta de novos fármacos à esquistossomose. A escolha do 

SGBD MySql se deu pela sua capacidade de armazenar grande quantidade de 

informações, ser de fácil manuseio e, além disso, a sua licença ser do tipo 

GNU. 

Anexo A – arquivo para geração de banco de dados crebas.sql. 
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Capítulo 5 

5 Conclusão e trabalhos futuros 

No presente trabalho, foi proposto um modelo de dados para armazenamento 

dos dados proteômicos do schistosoma mansoni, incluindo dados de possíveis 

fármacos e alvos terapêuticos. O modelo de banco de dados proposto do tipo 

relacional visa facilitar a pesquisa e armazenamento de dados, pois, nesse 

modelo, os dados são dispostos em tabelas. O objetivo da criação de um novo 

banco de dados é disponibilizar informações que estão dispostas em vários 

bancos de dados em um único banco de dados, facilitando o acesso através da 

web aos dados armazenados às pesquisas que possam ajudar no estudo e 

desenvolvimento de novos fármacos relacionados ao schistosoma mansoni. 

Na especificação do modelo de dados proposto, foram analisados critérios que 

influenciavam na escolha do novo banco de dados e na execução dos 

trabalhos. Os critérios selecionados foram o tipo de SGBD, custo, facilidade de 

acesso, processamento, e carga de dados, baseados também no banco de 

dados SchistoDB. 

Além disso, foi realizado um estudo de bancos de dados existentes e formas de 

armazenamento de dados biológicos. 

Com os resultados obtidos foi possível modelar um banco de dados robusto 

capaz de armazenar grande quantidade de informações do schistosoma 

mansoni.  

Como trabalhos futuros, primeiramente, é ṕreciso realizar um estudo mais 

detalhado dos dados que serão inseridos ao novo banco de dados, facilitando 

sua extração e tratamento, não permitindo a redundância de dados. Também 

se faz necessário o desenvolvimento de uma aplicação capaz de disponibilizar 

estas informações na web. O modelo relacional proposto neste trabalho possui 

a característica de integrar diferentes tipos de dados, facilitando o seu o acesso 
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com mais rapidez e segurança, pois os dados estão dispostos em tabelas que 

estão relacionadas entre si. Outro aspecto que pode contribuir, é o 

desenvolvimento de algoritmos que sejam capazes de analisar sequências em 

bancos de dados distintos. 
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Anexo A 

/*==========================================================*/

/* DBMS name:      MySQL 5.0                                    */ 

/* Created on:     11/02/2016 21:50:32                          */ 

/*==========================================================*/ 

drop table if exists TB_PDB_ALINHAMENTO; 

drop table if exists TB_PDB_ALIN_3D; 

drop table if exists TB_PDB_AMINOACIDO; 

drop table if exists TB_PDB_ARQUIVO; 

drop table if exists TB_PDB_ATOMO_BIO; 

drop table if exists TB_PDB_ATOM_LIGANTE; 

drop table if exists TB_PDB_CADEIA; 

drop table if exists TB_PDB_CLASSIFICACAO; 

drop table if exists TB_PDB_CLASS_ATOMO; 

drop table if exists TB_PDB_GRUPO_ALIN; 

drop table if exists TB_PDB_LIGANTE; 

drop table if exists TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT; 



 
 

drop table if exists TB_PDB_MOUTH; 

drop table if exists TB_PDB_NATURE_BIO; 

drop table if exists TB_PDB_POCKET; 

drop table if exists TB_PDB_TP_ALIN; 

drop table if exists TB_PDB_TP_EXPER; 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_ALINHAMENTO                                    */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_ALINHAMENTO 

(PAIRS_ALIGN_ID char(10) not null comment 'identificação dos pares de 

aminoácidos alinhados', 

ALIGN_3D_ID char(10) comment 'Identificação do cluster do alinhamento 

estrutural', 

primary key (PAIRS_ALIGN_ID)); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_ALIN_3D                                        */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_ALIN_3D ( 



 
 

ALIGN_3D_ID char(10) not null comment 'Identificação do cluster do 

alinhamento estrutural', 

CHAIN_1_ID char(10) comment 'Identificação da cadeia 1', 

CHAIN_2_ID char(10) comment 'identificação da cadeia 2', 

PER_IDE int comment 'percentual de resíduos com identidade no alinhamento', 

PER_WSIM int comment 'similaridade entre as sequências alinhadas', 

IFIR_ILAS int comment 'primeiro e último registro do alinhamento da sequencia 

teste', 

JFIR_JLAS int comment 'primeiro e último registro do alinhamento da 

sequencia alinhada', 

LALI int comment 'tamanho do alinhamento excluindo inserções e deleções', 

NGAP int comment 'número de inserçoes e deleções do alinhamento', 

LGAP int comment 'comprimento total de todas inserções e deleções', 

LSEQ2 int comment 'tamanho da sequência da proteína alinhada', 

primary key (ALIGN_3D_ID) 

); 

 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_AMINOACIDO                                     */ 

/*================+=========================================*/ 

create table TB_PDB_AMINOACIDO( 

AA_BIO_ID char(10) not null comment 'Identificação do aminoácido', 

CHAIN_ID char(10) comment 'identificação da cadeia ( FK )', 

AMINOACID_ID char(10) comment 'identificação do tipo de aminoácido', 

primary key (AA_BIO_ID)); 

 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_ARQUIVO                                        */ 



 
 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_ARQUIVO 

( 

PDB_COD_ID char(10) not null comment 'Identificação do código PDB', 

PDB_BIO_NATURE int comment 'natureza da unidade biológica ( DNA, RNA, 

Proteína, Carboidrato )', 

EXPERIMENT_TYPE_COD int comment 'código do tipe de experimento', 

PDB_CODE char(4) not null comment 'código do pdb', 

PDB_NAME char(50) not null comment 'nome da unidade biológica ( header )', 

PDB_TITLE char(100) not null comment 'título do composto', 

PDB_RESOLUTION decimal(5,2) comment 'resolução', 

PDB_SOURCE_ORGANISM char(50) not null comment 'organismo fonte', 

PDB_EXPRESSED_ORGANISM char(50) comment 'organismo onde é 

expresso', 

PDB_EXPERIMENTAL_TYPE char(50) comment 'tipo de experimento', 

primary key (PDB_COD_ID) 

); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_ATOMO_BIO                                      */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_ATOMO_BIO 

( 

ATOM_BIO_ID char(10) not null comment 'identificação do átomo da unidade 

biológica', 

AA_BIO_ID char(10) not null comment 'identificação do aminoácido ( FK )', 

MOUTH_ID char(10) comment 'identificação da abertura do pocket', 

SOBOLEV_CLASS_ATOM_ID char(1) comment 'identificação do átomo 

segundo Sobolev ( I a VIII )', 

COORDENADA_X Decimal(9,2) not null comment 'coordenada x do átomo', 



 
 

COORDENADA_Y Decimal(9,2) not null comment 'coordenada y do átomo', 

COORDENADA_Z Decimal(9,2) not null comment 'coordenada z do átomo', 

NUMERO_ATOMO_PDB double comment 'número do átomo no arquivo pdb', 

SIMBOLO_PDB char(2) comment 'símbolo do átomo no arquivo pdb', 

ATOMICNUMBER_ATOMO int comment 'número atômico do átomo no arquivo 

pdb', 

ATOMICMASS_ATOMO int comment 'número atômico do átomo no arquivo 

pdb', 

SOLV_ACESS_AREA Decimal(9,2) comment 'área de exposição ao solvente 

ou pocket', 

primary key (ATOM_BIO_ID) 

); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_ATOM_LIGANTE                                   */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_ATOM_LIGANTE 

( 

ATOM_LIGAND_ID char(10) not null comment 'identificação do átomo do 

ligante', 

LIGAND_ID char(10) not null comment 'identificação do ligante ( FK )', 

COORDENADA_X Decimal(10,6) not null comment 'coordenada x do átomo', 

COORDENADA_Y Decimal(10,6) not null comment 'coordenada y do átomo', 

COORDENADA_Z Decimal(10,6) not null comment 'coordenada z do átomo', 

NUMERO_ATOM_PDB double not null comment 'número do átomo no arquivo 

pdb', 

CODE_ATOM_PDB double not null comment 'código do átomo no arquivo pdb', 

SIMBOL_ATOM char(2) comment 'símbolo do átomo no arquivo pdb', 

ATOMIC_NUMBER_ATOM int comment 'número atômico do átomo no pdb', 

ATOMIC_MASS_ATOM double comment 'massa atômica do átomo', 

EXPOSITION_ATOM double comment 'área de exposição ao solvente', 



 
 

primary key (ATOM_LIGAND_ID)); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_CADEIA                                         */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_CADEIA 

( 

CHAIN_ID char(10) not null comment 'Identificação da cadeia', 

PDB_COD_ID char(10) comment 'Identificação do código PDB', 

PDB_CHAIN_CODE char(2) comment 'Código da cadeia no PDB ( A, B, C... )', 

LENGH_CHAIN double comment 'Número de resíduos da cadeia', 

HSSP_ID char(20) comment 'código do HSSP', 

primary key (CHAIN_ID) 

); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_CLASSIFICACAO                                  */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_CLASSIFICACAO 

( 

CLASSIFICATION_CONTACT_ID char(10) not null comment 'identificação da 

classificação do tipo de contato com o ligante', 

ATOM_CLASS_1         char(1) not null comment 'classificação do átomo 1 ( I a 

VIII )', 

ATOM_CLASS_2         char(1) comment 'classificação do átomo 2 ( I a VIII ) 

sendo 2 >=I; i=1,8; j=i,8’ 

LEGITIM_ILEGITM      char(1) not null comment 'contato legitimo = +, contato 

ilegítmo = -', 

primary key (CLASSIFICATION_CONTACT_ID)); 



 
 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_CLASS_ATOMO                                    */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_CLASS_ATOMO 

( 

SOBOLEV_CLASS_ATOM_ID char(1) not null comment 'identificação do átomo 

segundo sobolev ( I a VIII )', 

ATOM_CLASS           char(1) not null comment 'classificação do átomo ( I a VIII 

)', 

primary key (SOBOLEV_CLASS_ATOM_ID) 

); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_GRUPO_ALIN                                     */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_GRUPO_ALIN 

( 

ALIGN_ID_ID char(10) not null comment 'identificação do cluster do 

alinhamento da sequência', 

CHAIN_1_ID char(10) comment 'identificação da cadeia 1', 

CHAIN_2_ID char(10) comment 'identificação da cadeia 2', 

PER_IDE int comment 'percentual de resíduos com identidade no alinhamento', 

PER_WSIM int comment 'similaridade entre as sequências alinhadas', 

IFIR_ILAS int comment 'primeiro e último registro do alinhamento da sequencia 

teste', 

JFIR_JLAS int comment 'primeiro e último registro do alinhamento da 

sequencia alinhada', 

LALI int comment 'tamanho do alinhamento excluindo inserções e deleções', 



 
 

NGAP int comment 'número de inserçoes e deleções do alinhamento', 

LGAP int comment 'comprimento total de todas inserções e deleções', 

LSEQ2 int comment 'tamanho da sequência da proteína alinhada', 

primary key (ALIGN_ID_ID)); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_LIGANTE                                        */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_LIGANTE 

( 

LIGAND_ID char(10) not null comment 'identificação do ligante no pdb', 

NOME_LIGAND char(50) not null comment 'nome do ligante', 

FORMULA_MOLECULAR char(20) comment 'fórmula molecular do ligante', 

ATOMS_NUMBER double comment 'número de átomos do ligante', 

primary key (LIGAND_ID) 

); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT                              */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT 

( 

LIGAND_CONTACT_ID char(10) not null comment 'identificação dos contatos 

dos ligantes', 

ATOM_BIO_ID char(2) not null comment 'identificação do átomo da unidade 

biológica', 

CLASSIFICATION_CONTACT_ID char(10) not null comment 'identificação da 

classificação do tipo de contato com o ligante', 

ATOM_LIGAND_ID char(10) comment 'identificação do átomo do ligante', 



 
 

DISTANCE_ATOM_ATOM Decimal(9,2) not null comment 'distância entre os 

átomos em Angstrons', 

SURFACE_ATOM_ATOM Decimal(9,2) not null comment 'distância entre os 

átomos em Angstrons', 

primary key (LIGAND_CONTACT_ID)); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_MOUTH                                          */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_MOUTH 

( 

MOUTH_ID char(10) not null comment 'identificação da abertura do pocket', 

SURFACE_MOTH Decimal(9,2) comment 'superfície do pocket', 

primary key (MOUTH_ID) 

); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_NATURE_BIO                                     */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_NATURE_BIO 

( 

BIO_NATURE_COD int not null comment 'código da natureza da unidade 

biológica', 

BIO_NATURE_NOME char(10) comment 'nome da natureza da unidade 

biológica', 

primary key (BIO_NATURE_COD) 

); 

 

 



 
 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_POCKET                                         */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_POCKET 

( 

POCKET_ID char(10) not null comment 'identificação do pocket', 

ATOM_BIO_ID char(10) comment 'identificação do átomo da unidade 

biológica', 

SURFACE_POCKET double not null comment 'superfície do pocket', 

VOLUME_POCKET double not null comment 'volume do pocket', 

primary key (POCKET_ID)); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_TP_ALIN                                        */ 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_TP_ALIN 

( 

COD_ALIN bit not null comment 'código do alinhamento 1 - math, 2 mismath, 3 

- gap', 

ALIGN_ID_ID char(10) comment 'identificação do cluster do alinhamento da 

sequência', 

DESC_ALIGN char(10) comment 'tipo de alinhamento 1 - math, 2 mismath, 3 - 

gap', 

primary key (COD_ALIN)); 

/*==========================================================*/ 

/* Table: TB_PDB_TP_EXPER                                       */ 



 
 

/*==========================================================*/ 

create table TB_PDB_TP_EXPER 

( 

EXPERIMENT_TYPE_COD  int not null comment 'código do tipe de 

experimento', 

EXPERIMENT_NAME      char(10) not null comment 'nome do tipo de 

experimento', 

primary key (EXPERIMENT_TYPE_COD)); 

 

alter table TB_PDB_ALINHAMENTO add constraint FK_REFERENCE_18 

foreign key (ALIGN_3D_ID) references TB_PDB_ALIN_3D (ALIGN_3D_ID) on 

delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_AMINOACIDO add constraint FK_REFERENCE_16 foreign 

key (CHAIN_ID) references TB_PDB_CADEIA (CHAIN_ID) on delete restrict on 

update restrict; 

alter table TB_PDB_ARQUIVO add constraint FK_REFERENCE_1 foreign key 

(PDB_BIO_NATURE) references TB_PDB_NATURE_BIO 

(BIO_NATURE_COD) on delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_ARQUIVO add constraint FK_REFERENCE_11 foreign key 

(EXPERIMENT_TYPE_COD) references TB_PDB_TP_EXPER 

(EXPERIMENT_TYPE_COD) on delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_ATOMO_BIO add constraint FK_REFERENCE_10 foreign 

key (MOUTH_ID) references TB_PDB_MOUTH (MOUTH_ID) on delete restrict 

on update restrict; 



 
 

alter table TB_PDB_ATOMO_BIO add constraint FK_REFERENCE_14 foreign 

key (SOBOLEV_CLASS_ATOM_ID) references TB_PDB_CLASS_ATOMO 

(SOBOLEV_CLASS_ATOM_ID) on delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_ATOMO_BIO add constraint FK_REFERENCE_3 foreign 

key (AA_BIO_ID) references TB_PDB_AMINOACIDO (AA_BIO_ID) on delete 

restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_ATOM_LIGANTE add constraint FK_REFERENCE_2 

foreign key (LIGAND_ID) references TB_PDB_LIGANTE (LIGAND_ID) on 

delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_CADEIA add constraint FK_REFERENCE_17 foreign key 

(PDB_COD_ID) references TB_PDB_ARQUIVO (PDB_COD_ID) on delete 

restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT add constraint 

FK_REFERENCE_12 foreign key (CLASSIFICATION_CONTACT_ID) 

references TB_PDB_CLASSIFICACAO (CLASSIFICATION_CONTACT_ID) on 

delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT add constraint 

FK_REFERENCE_13 foreign key (ATOM_LIGAND_ID) references 

TB_PDB_ATOM_LIGANTE (ATOM_LIGAND_ID) on delete restrict on update 

restrict; 

alter table TB_PDB_LIGANTE_PROT_CONT add constraint 

FK_REFERENCE_8 foreign key (ATOM_BIO_ID) references 

TB_PDB_ATOMO_BIO (ATOM_BIO_ID) on delete restrict on update restrict; 

alter table TB_PDB_POCKET add constraint FK_REFERENCE_9 foreign key 

(ATOM_BIO_ID) references TB_PDB_ATOMO_BIO (ATOM_BIO_ID) on delete 

restrict on update restrict; 



 
 

alter table TB_PDB_TP_ALIN add constraint FK_REFERENCE_15 foreign key 

(ALIGN_ID_ID) references TB_PDB_GRUPO_ALIN (ALIGN_ID_ID) on delete 

restrict on update restrict; 
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