
FACULDADE PROMOVE DE TECNOLOGIA  
 

Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação Aplicada à Biologia 
Computacional 

 

 

 

 

 

 

 

LBXR - LOAD BLAST XML RESULTS: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 

QUE FACILITE A ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS ANOTADAS POR BLAST 

 

 

 

 

 

Wallison Fabiano de Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte  
2017



Wallison Fabiano de Araújo 
 

 

 

 

 

 

 

 

LBXR - LOAD BLAST XML RESULTS: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 
QUE FACILITE A ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS ANOTADAS POR BLAST 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em 
Tecnologia da Informação aplicada à Biologia Computacional das 
Faculdades Promove de Tecnologia, como requisito parcial para 
obtenção do título de mestre em Tecnologia da Informação 
aplicada à Biologia Computacional. 
 
Orientador: Dr. Fabiano Sviatopolk-Mirsky Pais 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
2017 

  



 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, 

 

Primeiramente aos meus pais, Simone e Ronaldo e minha irmã Siane, pelo grande apoio e 

presença.  

A Poliana por estar presente em todos os momentos. 

Ao meu orientador Fabiano, pelos ensinamentos e por todo aprendizado que me 

proporcionou. 

Aos colegas da UFMG e do programa de mestrado no PROMOVE. 

Enfim, a todos aqueles que de maneira direta ou indireta me ajudaram a concluir mais esta 

importante etapa na minha vida. 

Obrigado! 

 

 



 

RESUMO  

 

 
ARAÚJO, Wallison Fabiano de. “LBXR - Load BLAST XML Results: desenvolvimento de um 
sistema que facilite a análise de sequências anotadas por BLAST”. Ano de depósito. Número de 
Páginas f. Dissertação (Mestrado Tecnologia da Informação aplicada a Biologia Computacional e 
Sistemas) – Faculdade Promove de Tecnologia, Belo Horizonte, 2017. 
 
O propósito deste estudo foi o desenvolvimento do sistema LBXR (Load BLAST XML Results). O 
LBXR tem por objetivo facilitar a interpretação dos resultados obtidos por meio de pesquisas de 
similaridade a partir do BLAST, cujo resultado tenha sido gerado no formato XML. Esse sistema 
estará disponível para à comunidade científica de forma gratuita, podendo ser hospedado em um 
servidor Linux com servidor de aplicação Apache instalado. Para tal, o projeto contempla a 
construção de um script para carga dos dados, na linguagem Shell Script e o uma interface Web, 
utilizando as tecnologias PHP, HTML, Javascript, e CSS com acesso ao banco de dados MariaDB. 
Os resultados podem ser visualizados por uma interface gráfica amigável, permitindo a recuperação 
da informação através de consultas diversas. A validação do sistema foi com dados diposnibilizados 
por um grupo de pesquisa da FIOCRUZ. Os dados coletados foram gerados através do programa 
blastall, que realiza análise de similaridade, cujo resultado havia sido configurado para criação do 
arquivo em formato XML. Foram importados para o banco de dados um total de 7.183.425 
registros. A partir do LBXR, analisou-se esse dados de forma rápida  através das funcionalidades e 
relatórios do sistema. O LBXR pode ser um importante módulo para complementar as plataformas e 
sistemas existentes, pois reduz o tempo envolvido no processo de anotação de genomas ou 
transcritomas com grande quantidade de dados. 

 

 
Palavras-chave: Bioinformática, banco de dados, BLAST, anotação de sequências, transcritoma.  
 
 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of the study is to develop the LBXR (Load BLAST XML Results) system. LBXR aims 
to facilitate the interpretation of the results obtained through similarity searches from BLAST, 
whose result was generated in the XML format. This system is freely available to the scientific 
community, and can be hosted on a Linux server with Apache application server installed. To do 
this, the project includes the construction of a script to load data in the Shell Script language and the 
development of a Web interface, using PHP, HTML, Javascript and CSS technologies with access 
to the database MariaDB. The results can be visualized by a graphic interface, allowing a retrieval 
of the information through several queries. The data collected were generated through the blastall 
program, which perform the similarity analysis, whose result was configured to create the file in 
XML format.. A total of 7.183.425, records were imported into the database. From the LBXR, 
analyze this data quickly through the system's features and reports. LBXR may be an important 
module to complement as existing systems and anchoring systems as it reduces the time involved in 
the process of evaluating genomes or transcritomes 
 
Keywords: Bioinformatcs, database, BLAST, annotation of sequences, transcriptome 
. 
 
 
 
 

 



I 

 

LISTAS DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Custo de sequenciamento de genomas e transcritomas entre 2001–2017.. ................. 23 

FIGURA 2 - Modelo de arquivo gerado pelo BLAST no formato XML.. ...................................... 31 

FIGURA 3 - Crescimento de sequências depositadas no GenBank e WGS entre 1985-2015.. ........ 37 

FIGURA 4 – Fluxograma da metodologia do projeto .................................................................... 45 

FIGURA 5 - Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) do LBXR. ...................................... 47 

FIGURA 6 - Modelo físico do banco dados gerado pelo MySQL Workbench ................................ 50 

FIGURA 7 - Índices de banco de dados da tabela SEQ_BLAST_XML ......................................... 51 

FIGURA 8 – Barra de navegação do sistema LBXR ..................................................................... 56 

FIGURA 9 – Formulário de cadastro de projetos no LBXR ........................................................... 57 

FIGURA 10 - Tela Delete Load .................................................................................................... 58 

FIGURA 11 – Tela: HSP limit per hit ........................................................................................... 59 

FIGURA 12 – Tela: Search load BLAST output ........................................................................... 60 

FIGURA 13 – Visualização dos resultados BLAST pelo LBXR .................................................... 61 

FIGURA 14 – Busca automática de uma sequência encontrada no LBXR no site do NCBI.. ......... 62 

FIGURA 15 - Tela: Organisms distribuition. ................................................................................ 63 

FIGURA 16 - Exemplo de relatório gerado pelo sistema. .............................................................. 64 

FIGURA 17 – Execução do script loadBlastXml.sh para carga do blast output .............................. 65 

FIGURA 18 – Resultado da busca por Aedes aegypiti ................................................................... 69 

FIGURA 19 – Resultado da busca por Aedes albopictus ............................................................... 70 

FIGURA 20 – Resultado da busca por Wolbachia ......................................................................... 70 



II 

 

FIGURA 21 - Tela de erro do Genesis ao importar o BLAST output ............................................. 71 

FIGURA 22 - Resultado da pesquisa no Genesius para o contig comp7_c0_seq2 .......................... 72 

FIGURA 23 - Resultado da pesquisa no LBXR para o contig comp7_c0_seq2 .............................. 72 

 



III 

 

LISTAS DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - Família de programas do pacote BLAST ................................................................ 29 

QUADRO 2 - Lista dos formatos disponíveis para output ‘-m’ com os respectivos números ......... 30 

QUADRO 3 - Dicionário de dados da tabela SEQ_BLAST_XML ................................................ 48 

QUADRO 4 - Dicionário de dados da tabela GLOBAL_PARAMETERS ..................................... 48 

QUADRO 5 - Dicionário de dados da tabela PROJECT ................................................................ 49 

 

 



IV 

 

LISTAS DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 – Número de BLAST hits gerados pelo LBXR referente ao estudo de Caragata et al. 

(2017) ........................................................................................................................................... 67 

GRÁFICO 2 - Distribuição de organismos gerados pelo LBXR referente ao estudo de Caragata et 

al. (2017) ...................................................................................................................................... 68 

 



V 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Comparação entre sistemas de interpretação de BLAST outputs .............................. 33 

TABELA 2 - Valores de licenças de programas para processamento de saídas do BLAST. ........... 34 

TABELA 3 - Informações geradas pelo relatório do sistema LBXR .............................................. 66 

TABELA 4 - Distribuição de organismos por contigs únicos. ........................................................ 67 

TABELA 5 - População total de organismos de espécoes de mosquitos dos hits do alinhamento. .. 69 

 



VI 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A – Adenina 

API – Application Programming Interface 

BLAST – Basic Local Alignment Search Tool 

BDB – Bancos de dados Biológicos 

C - Citosina 

cDNA – DNA complementar 

CSS – Cascading Style Sheets 

DBA – Database Administrator 

DER – Diagrama de Entidade e relacionamento 

DDBJ – DNA Data Bank of Japan 

DNA – Ácido Desoxirribonucleico 

DIAMOND – Double Index Alignment of Next-generation Sequencing Data 

DML – Data Manipulation Language 

DDL – Data Definition Language  

DCL – Data Control Language 

EBI - European Bioinformatics Institute 

EMBL – European Molecular Biology Laboratory 

E-value – Expected value 

ER – Entidade Relacionamento 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz 

G - Guanina 

GenBank – NIH genetic sequence database 

GNU – General Public License  

HTML – Hyper Text Markup Language 

HSP – High-scoring Segment Pair 

mRNA – RNA mensageiro 

MEGAN –  Meta Genome Analyzer 

NCBI – National Center for Biotechnology Information 

NGS – Next Generation Sequencing 



VII 

 

NIH – National Institutes of Health 

NLM – National Library of Medicine 

OLC – Overlap-Layout-Consensus 

RNA – Ácido ribonucléico 

RNAseq –  sequênciamento de RNA 

RDP – Ribossomal Database Project 

SQL – Structured Query Language  

SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

SMRT – Single Molecule Real Time 

SOLiD – Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection 

T - Timina 

TPA – Third Party Annotation 

TPA_asm – TPA assembly 

TPA_exp –  TPA experimental 

TPA_inf  –  TPA inferential 

PacBio – Pacific Biosciences 

PCR – Polymerase Chain Reaction 

PLSQL – Procedural Language/Structured Query Language 

PHP – Personal Home Page 

UoD – Universe of Discourse 

XHTML - eXtensible Hypertext Markup Language 

XML – eXtensible Markup Language 

WGS – Whole Genome Shotgun Submissions 

 

 



VIII 

 

SUMÁRIO 

 

LISTAS DE FIGURAS ................................................................................................................. I 

LISTAS DE QUADROS ............................................................................................................ III 

LISTAS DE GRÁFICOS ............................................................................................................ IV 

LISTA DE TABELAS .................................................................................................................. V 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ................................................................................. VI 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 16 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 18 

2.1 Objetivo Geral ............................................................................................................... 18 

2.2 Objetivos Específicos .................................................................................................... 18 

3. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 19 

4. CONCEITOS BÁSICOS EM BIOINFORMÁTICA .......................................................... 21 

4.1 Bioinformática .............................................................................................................. 21 

4.2 Sequenciamento de ácidos nucléicos ............................................................................ 22 

4.3 Sequenciamento de Nova Geração ............................................................................... 23 

4.4 Montagem de sequências .............................................................................................. 25 

4.5 Anotação de sequências ................................................................................................ 26 

4.6 Alinhamento de sequências ........................................................................................... 27 

4.7 Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) ............................................................. 28 

4.8.1 BLAST Outputs .......................................................................................................... 30 

4.8.2 High-scoring Segment Pairs (HSP) ............................................................................. 34 

5. CONCEITOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA ................................................................. 36 

5.1 Banco de dados .............................................................................................................. 36 

5.1.1 Banco de Dados Biológicos ......................................................................................... 36 

5.1.2 Banco de dados de anotações de terceiros .................................................................... 38 

5.1.3 Banco de dados Relacional .......................................................................................... 39 

5.1.4 Modelo de dados relacional ......................................................................................... 39 

5.2 Structured Query Language ........................................................................................... 40 



IX 

 

5.3 Sistema Gerenciador de Banco de Dados ..................................................................... 41 

5.4 Tecnologias Web ............................................................................................................ 42 

5.4.1 HyperText Markup Language ...................................................................................... 42 

5.4.2 Personal Home Page ................................................................................................... 42 

5.4.3 JavaScript .................................................................................................................... 43 

5.4.4 DataTables .................................................................................................................. 43 

5.4.5 Cascading Style Sheets ................................................................................................ 43 

5.4.6 Google Chart ............................................................................................................... 44 

5.4.7 Servidor de aplicação Apache ...................................................................................... 44 

6. MATERIAIS E METÓDOS ................................................................................................ 45 

6.1 Desenvolvimento do banco de dados ............................................................................ 46 

6.1.1 Diagrama de Entidade e Relacionamento ..................................................................... 46 

6.1.2 Dicionário de dados ..................................................................................................... 47 

6.1.3 Modelo Físico do banco de dados ................................................................................ 49 

6.1.4 Índice de banco de dados ............................................................................................. 50 

6.2 Desenvolvimento do script loadBlastXml.sh ................................................................. 51 

6.3 Desenvolvimento da interface gráfica do LBXR .......................................................... 53 

6.4 Manual de instalação do sistema .................................................................................. 53 

6.5 Dados para validação do sistema .................................................................................. 54 

6.6 Comparação com programas de importam BLAST outputs no formato XML .......... 55 

7. RESULTADOS .................................................................................................................... 56 

7.1 Apresentação do LBXR ................................................................................................ 56 

7.1.1 Barra de navegação ..................................................................................................... 56 

7.1.2 Projetos no LBXR ....................................................................................................... 56 

7.1.3 Apagar resultados BLAST ........................................................................................... 57 

7.1.4 Definir quantidade de HSP por hit ............................................................................... 58 

7.1.5 Mostrar resultados da carga do BLAST outputs ........................................................... 59 

7.1.6 Distribuição de organismos ......................................................................................... 62 

7.1.7 Relatório estatístico do alinhamento ............................................................................ 63 

7.2 Validação do sistema LBXR ......................................................................................... 64 



X 

 

7.2.1 Instalação do sistema ................................................................................................... 65 

7.2.2 Carga do BLAST output no LBXR .............................................................................. 65 

7.2.3 Resultados gerados pelo sistema LBXR ....................................................................... 66 

7.3 Comparações do LBXR com outros programas .......................................................... 71 

7.3.1 Carga do output no Geneious ....................................................................................... 71 

7.3.2 Visualização dos resultados no Geneious ..................................................................... 71 

8. DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 74 

9. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 78 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 80 

APÊNDICES ............................................................................................................................... 86 

A. MANUAL DE INSTALAÇÃO DO LBXR .......................................................................... 86 

B. SCRIPT loadBlastXml.sh ...................................................................................................... 89 

 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A montagem de sequências nucleotídicas é o processo de reconstrução de uma 

sequência de um genoma ou transcritoma a partir das várias leituras obtidas na etapa de 

sequenciamento de uma molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA) ou DNA complementar 

(cDNA) (Fietto e Maciel, 2013). A montagem é um processo relativamente comum, visto que as 

tecnologias de sequenciamento de DNA ainda não conseguem sequenciar genomas ou transcritomas 

inteiros (Henson et al., 2012). Tecnologias de “nova geração” garantem uma quantidade enorme de 

dados, que podem ser montados para reconstrução de genes a cromossomos. Após a montagem, a 

anotação das sequências é uma etapa essencial para identificar o que representa cada uma das 

sequências montadas. O BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) é um pacote de programas 

para realizar buscas e comparações de sequências biológicas contra banco de dados, retornando 

sequências mais similares e significância estatística (Camacho et al., 2009).  

 O BLAST disponibiliza, após a pesquisa por similaridade de sequências, formatos para 

entrega dos seus resultados que resultam em diferentes saídas. No entanto, quando grandes 

conjuntos de consultas são usados, a inspeção humana rapidamente se torna impraticável. Algumas 

ferramentas de bioinformática foram desenvolvidas para importar e facilitar a interpretação desses 

outputs. Algumas dessas ferramentas são disponibilizadas de forma gratuita, oferecendo apenas 

análises básicas, não considerando arquivos de sequências muito grandes, e podem apresentar erro 

no processo de importação de grandes volumes de dados (Neumann et al., [2017]). Outras 

ferramentas, de pacotes proprietários, são disponibilizadas para os usuários com aquisição da 

respectiva licença de uso (Neumann et al., 2014).  

 Com base nessas informações, considera-se muito difícil encontrar um sistema de uso 

livre que, além de importar grandes BLAST outputs, consiga integrar em uma mesma base de dados 

de vários projetos de sequenciamento, oferendo funcionalidades para visualização e análse das 

sequências, sem deixar de proporcionar um uso amigável. Nesta pesquisa, foi desenvolvido o 

sistema LBXR (Load BLAST XML Results). Um sistema para facilitar a análises de similaridade 

em larga escala, melhorando o acesso à informação presente nas saídas gerdas pelo BLAST, com o 

objetivo de facilitar a extração de informações úteis de grandes conjuntos de alinhamentos de 

sequências.  

 O sistema apresentado contém um banco de dados relacional que permite organizar e 

reunir uma série de informações genéticas. A proposta, aqui desenvolvida contempla integrar, em 
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um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), o output gerado após o a busca por 

similaridade por BLAST com saída no formato XML, por meio de um script de carga, desenvolvido 

em Shell Script e PL/SQL, que alimenta o banco de dados MariaDB local com as informações do 

output. O MariaDB é um banco de dados totalmente compatível com o MySQL, distribuído como 

software livre e de código aberto. O sistema conta com uma interface Web, que está integrada com o 

banco de dados, permitindo a recuperação de informações biológicas, formando uma base de 

conhecimento a partir de dados genômicos disponíveis. Com isso é possível gerar relatórios e 

executar diversos tipos de buscas de dados, permitindo filtragem de sequências, contigs, hits, dentre 

outras informações.  

 Essa solução foi de uso livre e tem como públicos-alvo profissionais e estudantes de 

diferentes áreas do conhecimento e apresenta características por ser flexível, podendo acomodar 

futuras alterações e refinamentos. O sistema foi hospedado no sistema operacional Linux com o 

servidor de aplicação Apache instalado. Espera-se que o usuário ganhe mais um aliado na 

manipulação do grande volume de dados gerados pelo sequenciamento de nova geração. Uma 

abordagem desse tipo, além de poder contribuir para anotação gênica, pode acrescentar outras 

funcionalidades ao alcance do usuário, não o deixando refém de apenas um único programa ou 

solução. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do projeto é propor um sistema computacional de livre acesso para a 

área de bioinformática, aqui chamado de “Load BLAST XML Results (LBXR)”, tendo como meta 

facilitar a manipulação dos dados biológicos obtidos através da saída (output) do pacote BLAST, 

gerado no formato XML, aumentando a produtividade na com a busca de informação automatizada 

em projetos com grande volume de dados. 

 
  

2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Modelar e criar o banco de dados para o sistema; 

2. Desenvolver o script de carga dos dados e tratamento da informação; 

3. Desenvolver a interface Web do LBXR; 

4. Construir nessa interface mecanismos que possibilitem ao usuário executar buscas 

através da filtragem e pesquisas da informação; 

5. Validar o sistema LBXR. 
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3. JUSTIFICATIVA                        

 

  Projetos que compreendem etapas de analise de similaridade podem gerar uma grande 

quantidade de dados após o processamento por BLAST, um dos recursos computacionais mais 

utilizados para este fim. Formalmente os outputs do BLAST estão em um único grande arquivo de 

texto ou XML contendo, possivelmente, centenas de milhares de linhas. Essas linhas podem estar 

associadas a uma lista de centenas de hits e cada hit é descrito por muitos atributos sobre o 

alinhamento realizado. O arquivo BLAST é composto por High-scoring Segment Pair (HSP). HSP 

é um subsegmento de um par de sequências. Cada HSP contém informações como: E-value, 

identity, bit, score, sequence, query len, hit len, dentre outras informações geradas pelo alinhamento 

(Neumann et al., 2014). Arquivos em formatos XML podem ser complexos para a interpretação 

humana, contudo, são facilmentes interpretados por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) e, por isso, o XML é um formato muito utilizado para transferir dados de um determinado 

sistema informatizado para outro (Digiampietri e Ruiz, 2013). A interpretação desse output é 

geralmente feita de forma manual ou por meio de expressões regulares em ambiente Linux, em 

projetos com poucas sequências.  

 Com esse cenário, observou-se a ausência de um sistema gratuito, integrado com um 

banco de dados relacional, para importar, armazenar e administrar grande volume de dados 

biológicos gerados por BLAST outputs. O uso de SGBD na área da bioinformática possibilita o 

acesso a recursos para gerenciar grandes volumes de dados utilizando técnicas de ordenação, 

cruzamento e pesquisa de dados, assegurando a integridade da informação, reduzindo o tempo na 

análise dos dados. Isso permite executar comandos e/ou tarefas que podem ser previamente 

programados, definindo serviços a serem executados de acordo com a necessidade de cada usuário 

(Elmasri e Navathe, 2011). Uma das vantagens na utilização de bancos de dados está relacionada à 

possibilidade de integrar diferentes tipos de dados, facilidade de importar dados provenientes de 

diferentes fontes e formatos.  

 O LBXR é capaz de realizar carga de novos volumes de dados, na mesma tabela, sem 

perda e duplicação de informação. Para isso, o banco de dados foi modelado com relacionamentos e 

chaves primárias. Com a utilização da instrução “LOAD XML INFILE” é possível inserir dados de 

arquivos XML para a tabela em um banco de dados de forma rápida, criando uma base de 

conhecimento, a partir de dados gerados por projetos de sequenciamento. O desenvolvimento de 

sistemas para Web possibilita acesso por vários usuários, de qualquer lugar desde que tenha um 
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ponto de acesso à internet disponível. Além desses fatores, a escolha pela linguahem de 

programação PHP se deu pelo fato de possuir suporte incorporado para interação com o banco de 

dados MariaDB. 

 Com essa estrutura, profissionais e estudantes de diferentes áreas do conhecimento, 

podem analisar grandes volumes de informação, provenientes de vários projetos, em um mesmo 

banco de dados de forma rápida e organizada, viabilizando a anotação de sequências. 
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4. CONCEITOS BÁSICOS EM BIOINFORMÁTICA 

 

4.1 Bioinformática 

 

 A bioinformática é uma área estratégica da ciência, cujo crescimento foi considerável 

nas últimas décadas e sua tendência é de continuar aumentando. Ela é um ramo da ciência capaz de 

gerenciar grandes volumes de dados, por meio do desenvolvimento de sistemas desenvolvidos para 

trabalhar com dados genéticos, para facilitar a análise e interpretação, tornando-se, assim, 

imprescindível para a obtenção de informações biológicas (Santos e Ortega, 2012).  

 Essa área tem como um dos objetivos aumentar o conhecimento de processos 

biológicos, como a identificação de genes em um genoma e transcritoma e a caracterização da 

estrutura tridimensional de uma proteína (Verli et al., 2014). Além disso, através da criação de 

bancos de dados, com as informações já processadas, pode-se impulsionar a investigação em outras 

áreas como a medicina, a biotecnologia, a agronomia, etc (Borén e Santos, 2001). 

      A Bioinformática abrange todos os aspectos de aquisição, processamento, 

armazenamento, distribuição, análise e interpretação da informação biológica (Prosdocimi, 2007). 

Teve origem na década de 1960, com a utilização de programas para visualização de estruturas 

tridimensionais de proteínas e foi impulsionada pela necessidade de criação de grandes bancos de 

dados para armazenar e analisar sequências de DNA e proteínas (Hagen, 2000). 

      Um procedimento fundamental em bioinformática é a utilização de softwares para o 

alinhamento e comparação de sequências de nucleotídeos para efeito de identificação de suas 

similaridades e diferenças. Essas comparações são muitas vezes adquiridas através da comparação 

entre sequência de interesse com sequências já depositadas em bancos de dados. As ferramentas de 

comparação de sequências utilizam diferentes métodos que fornecem resultados satisfatórios, na 

maioria dos casos.  A escolha do melhor método e ferramenta deve ser de acordo com o propósito 

do experimento e da infraestrutura computacional disponível, sendo que, a análise de grande 

volume de dados, por exemplo, pode ter um tempo de processamento computacional maior (Santos 

e Ortega, 2012). 
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4.2 Sequenciamento de ácidos nucléicos 

 

 O processo bioquímico para identificar as bases nitrogenadas presentes no DNA e no 

RNA (convertido em DNA complementar ou cDNA) é chamado de sequenciamento (Fietto e 

Maciel, 2013). Sequenciadores são equipamentos que leem amostras de material genético e geram 

um arquivo com símbolos que representam as sequências de bases nitrogenadas – adenina (A), 

citosina (C), guanina (G), timina (T) (Varuzza, 2013). 

 Até o momento várias técnicas de sequenciamento foram desenvolvidas (Heather e 

Chain, 2016). O primeiro método de sequenciamento de nucleotídeo foi o Sanger, criado na década 

de 70 por Frederick Sanger e colaboradores (Sanger et al., 1977). Nele, a síntese de DNA inicia-se 

com um iniciador (primer) marcado em uma das extremidades da fita. São separadas quatro reações 

de dideoxinucleotídeo (A,T,C,G) em adição ao seu homólogo, para serem usadas para terminar a 

síntese de DNA em bases específicas. Quando o dideoxinucleotídeo estiver incorporado, a síntese 

de DNA é interrompida. Assim, uma série de moléculas de DNA é gerada, representando cada uma 

das bases. Posteriormente, esses produtos das quatro reações são separados através de eletroforese e 

analisados por autorradiografia para determinação das bases (Verli et al., 2014).  

 Apesar desse método de Sanguer ainda ser muito utilizado, ele se adequa melhor para 

sequenciamento de pequenos fragmentos genômicos. Novas tecnologias de sequenciamento, 

denominada, sequenciamento de nova geração (Next Generation Sequencing - NGS) são capazes de 

sequenciar grandes genomas composto por milhões ou bilhões de pares de bases, de forma mais 

rápida e com menor melhor benefício (Figura 1) (Verli et al., 2014). 
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FIGURA 1 - Custo de sequenciamento de genomas e transcritomas entre 2001–

2017. Observa-se queda abrupta do custo do sequenciamento dos genomas e 

transcritomas a partir de 2007 com a consolidação dos sequenciadores de nova 

geração. 

 
Fonte: (https://www.genome.gov/images/content/costpergenome_2017.jpg). 

 

  

4.3  Sequenciamento de Nova Geração 

 

 O sequenciamento de nova geração utilizam metodologias diferentes da de Sanger, com 

o objetivo de acelerar e baixar o custo do processo de sequenciamento (Varuzza, 2013). Por meio 

dessa tecnologia é possível gerar uma enorme quantidade de dados e com isso aprofundar as 

análises sobre genomas e transcritomas. 

 Apesar da grande quantidade de informações geradas por NGS, é insatisfatória a 

velocidade na qual os usuários conseguem interpretá-las, exigindo mecanismos eficientes de 

armazenamento. Para essas análises é necessário o uso de ferramentas da bioinformática e de um 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) específico (Benson et al., 2012; Nagarajan 

e Pop, 2013).  

 Existem diversas tecnologias voltadas para o sequenciamento de genomas e 

transcritomas em larga escala (Henson et al., 2012). A primeira plataforma de sequenciamento em 

larga escala a ser comercializada foi a Plataforma 454 (Van Dijk et al., 2014). Ela realiza o 
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sequenciamento pelo método de pirosequenciamento, sendo capaz de sequenciar DNAs mesmo em 

baixa quantidade, dispensando a necessidade de clonagens prévias do material a ser sequenciado. 

Essa plataforma de sequenciamento é cerca de 100 vezes mais rápido quando comparado ao método 

de sequenciamento Sanger. Dessa forma, genomas pequenos, como os de bactérias e de alguns 

eucariotos, podem ser rapidamente sequenciados (Fietto e Maciel, 2013). Tendo em vista a rápida 

evolução do NSG, essa plataforma já foi descontinuada pela empresa fabricante (Roche). 

 Outra plataforma de NGS é a SOLiD, na qual a reação de sequenciamento é catalisada 

por uma DNA ligase e não por uma polimerase. A SOLiD pode ser utilizada para sequenciamento 

de genomas, ressequenciamento de regiões de interesse, análise de expressão gênica e análise de 

pequenos RNAs, sendo destinada principalmente aos estudos de transcritômica (Van Dijk et al., 

2014). Entretanto, esse método gera fragmentos pequenos, fator que dificulta a montagem de 

genomas/transcritomas que apresentam regiões repetitivas, além disso, apresenta um alto 

throughput, exigindo assim, grande capacidade computacional para a montagem das sequências 

geradas (Fietto e Maciel, 2013). 

 O sequenciamento na plataforma Illumina é similar ao método Sanger, com o 

sequenciamento realizado por síntese, usando a DNA polimerase e nucleotídeos terminadores, 

marcados com diferentes fluoróforos, sendo afluorescência emitida após a incorporação de cada 

nucleotídeo. Esse método vem sendo utilizado para sequenciamento de genomas e transcritôma 

(Fietto e Maciel, 2013). 

 Após as plataformas de segunda geração, foram lançados novos métodos de 

decodificação de DNA utilizando abordagens como Single Molecule Real Time (SMRT) que não 

requer amplificação por reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction  - PCR) 

(Henson et al., 2012).  No sequenciamento de terceira geração podem ser citadas as plataformas 

IonTorrent e a PacBio (Heather e Chain, 2016). 

 A plataforma IonTorrent utiliza a tecnologia de sequenciamento por semicondutor de 

íons. Ela alia um baixo custo por base sequenciada com a versatilidade dos chips de 

sequenciamento, sendo capaz de sequenciar entre 400 mil e cinco milhões de sequências com um 

tamanho médio entre 200 a 400 nucleotídeos. A capacidade de geração de dados no sequenciamento 

depende do chip utilizado. Essa plataforma foi a primeira a atingir a linha do genoma humano por 

1.000 dólares, com o equipamento IonProton (Fietto e Maciel, 2013).  

 A plataforma Pacific Biosciences RS PacBio RS II baseia-se na tecnologia Single-

Molecule Real-Time (SMRT), que permite a observação do sequenciamento em tempo real. O 
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sequenciamento ocorre em células SMRT, alcançando comprimentos de leitura mais longos e de 

maior precisão da indústria, em relação aos métodos anteriores (Heather e Chain, 2016). 

 As plataformas NGS embora possuam algumas características que as tornam diferentes 

umas das outras, compartilham alguns atributos. Primeiro, o preparo inicial das amostras, que 

consiste em fragmentar o DNA e ligar adaptadores às extremidades de cada fragmento que será 

sequenciado. Em seguida, todas as plataformas utilizam diferentes superfícies sólidas para realizar a 

amplificação, por meio de reações que produzem várias cópias de cada fragmento. Outro aspecto 

em comum é que o sequenciamento ocorre em ciclos, gerando leituras de diferentes tamanhos e em 

diferentes quantidades (Heather e Chain, 2016). 

 

 
4.4 Montagem de sequências                     

 

 A montagem de sequências é um elemento crucial para o desenvolvimento da genômica 

e transcritômica. Ela pode ser definida como um processo de reconstrução de uma sequência de um 

genoma ou transcritoma a partir das várias leituras obtidas na etapa de sequenciamento de uma 

molécula de DNA ou cDNA (Fietto e Maciel, 2013). Tecnologias de sequenciamento de DNA ainda 

não conseguem sequenciar cromossomos inteiros, ou mesmo genes em vários casos (Henson et al., 

2012). Tecnologias de “próxima geração” garantem uma quantidade enorme de dados, e estes 

podem ser montados para reconstrução de genes e cromossomos. 

 A montagem é um problema computacional complexo, porque erros no sequenciamento 

como bases incorretamente identificadas, regiões repetitivas no genoma e ocorrência de 

polimorfismos fazem com que a tarefa seja ainda mais desafiadora (Fietto e Maciel, 2013). Quanto 

maior o genoma ou transcritoma, mais difícil se torna o processo de montagem dos segmentos 

adquiridos no processo de sequenciamento. 

 O sequenciamento de transcritomas fornece acesso rápido ao mRNA (Wheat e Vogel, 

2011). O sequenciamento de mRNA pode fornecer informações a respeito da estrutura de um gene, 

além disso, permite a identificação de regiões codificantes. Cada vez mais, RNAs não codificantes 

estão sendo avaliados por esta metodologia (Ekblom e Wolf, 2014). 

 Tecnologias atuais de sequenciamento não são capazes de sequenciar transcritos inteiros 

de uma só vez, sendo necessário produzir diversas cópias fragmentadas com tamanhos adequados 

para serem sequenciados (Verli et al., 2014).  Uma vez sequenciados, obtém-se um conjunto de 
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reads e cada read corresponde a algumas bases de um fragmento sequenciado (Fietto e Maciel, 

2013). Diferentes estratégias são utilizadas para montagem das sequências a partir dos reads. Os 

algoritmos de montagem geralmente trabalham tentando unir reads por sobreposição, estendendo as 

sequências o máximo possível, gerando sequência de consenso (contig) (Ekblom e Wolf, 2014). 

 Para a montagem de transcritomas, programas como Trinity utilizam a estratégia de 

grafo de De Bruijn (Haas et al., 2013). O grafo De Bruijn utiliza a estratégia de sobreposição de 

reads, mas não faz a comparação par a par para isso.  Ele divide as sequências em k-mers e calcula 

a distância entre elas, percorrendo e visitando cada aresta do grafo apenas uma vez realizando a 

montagem de reads curtos. Isso é útil para a eliminação de erros e repetições (Benson et al., 2012). 

O grafo é constituído de blocos e cada bloco é composto por um vértice N e seu complemento 

reverso N. Fragmentos pequenos de comprimento fixo são obtidos de cada read e possuem k-mers 

com sobreposição de k-1 nucleotídeos, que são usados como um índice. O grafo é construído 

utilizando uma tabela hash (uma estrutura que pode mapear chaves para valores) dos reads 

indexadas por um k-mer. Os contigs são produzidos pelo mapeamento dos reads e são formados 

seguindo as transições do grafo (Antunes e Oliveira, 2013). 

 Na estratégia de Overlap-Layout-Consensus, cada read funciona como um vértice 

(Antunes e Oliveira, 2013). Há um processo de comparação par a par de reads, realizando n² 

comparações para n reads, com cada par possível conectado por uma aresta. A sobreposição entre 

estes fragmentos é que determina a conexão entre eles de maneira que as regiões de identidade entre 

eles sejam alinhadas, ao mesmo tempo em que a justaposição das regiões sem identidade vai sendo 

revelada. Na etapa Overlap, os fragmentos curtos são unidos para formar fragmentos maiores 

(contigs). Na etapa Layout, contigs são sobrepostos e, em seguida, unidos para formar supercontigs 

(scaffolds) orientados em um único sentido. No final, espera-se encontrar uma sequência contínua e 

única derivada da união dos scaffolds (Nagarajan e Pop, 2013). 

 

 

4.5 Anotação de sequências 

 

 A anotação de sequências é o processo para identificar o que representa cada uma das 

sequências nucleotídicas montadas. Os genomas são anotados com o intuito de incluir informações 

importantes para a sua análise e interpretação. Podem-se anotar informações estruturais e/ou 

funcionais sobre uma ou várias sequências relacionadas a um determinado genoma, ou anotar os 
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transcritos montados a partir de sequenciamento de transcritomas (Ekblom e Wolf, 2014; 

Prosdocimi, 2007).  Esse processo é complexo e envolve diferentes aspectos com a finalidade de 

encontrar e confrontar similaridade entre a sequência montada com as já anotadas e depositadas em 

outras bases de dados genéticas existentes (Prosdocimi, 2007). 

 A anotação gênica pode ser classificada em automática ou manual. A primeira é 

realizada através de programas de bioinformática que anotam o conjunto gênico de um organismo 

de uma só vez. Já a segunda é efetuada pelo anotador, sendo o processo feito de maneira mais lenta, 

pois compara cada gene separadamente, fazendo asssim, uma curadoria manual. Essa anotação 

geralmente está baseada na expertice e fornece informações corretas e precisas (Prosdocimi, 2007). 

A anotação automática é a mais comum devido à grande quantidade de dados biológicos que são 

gerados por NGS e também por um tempo maior para efetuar a anotação manual. 

 Existe um grande número de sequências depositadas nos bancos de dados públicos. 

Algumas dessas sequências estão anotadas erroneamente, o que dificulta o processo de anotação de 

novas sequências a serem depositadas, ocasionando a propagação do erro (Digiampietri e Ruiz, 

2013). 

 

4.6 Alinhamento de sequências                     

 

 O alinhamento de sequências é um procedimento computacional para identificar regiões 

similares, estabelecendo correspondência entre posições de duas ou mais sequências moleculares 

mantendo a ordem das mesmas (Nahum e Ruiz, 2013). O alinhamento pode ser classificado em 

duas categorias: alinhamento local e alinhamento global. No alinhamento local procura-se alinhar 

apenas as regiões mais conservadas entre sequências, idenpendente da localização de cada região 

em uma sequência. Já no alinhamento global, as sequências devem ser alinhadas de um extremo ao 

outro por completo (Verli et al., 2014).  

 Existem diversos programas computacionais para alinhamento de sequências com 

diferentes metodologias. Contudo, muitas destes programas são especificos, e requerem 

conhecimento específico, exigindo uma curva de aprendizado.  

 Alguns programas de alinhamento são destinados à análise de sequências genômicas 

contra sequências depositadas em banco de dados. Esses programas procuram encontrar sequências 

similares em uma base de dados. Dentre alguns importantes programas para esta finalidade, 
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destacam-se o Double Index Alignment of Next-generation Sequencing Data (DIAMOND) e o 

Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (Buchfink et al., 2015). 

 O DIAMOND é um programa de código aberto baseado em dupla indexação  (Buchfink 

et al., 2015). Ele pode ser até 20.000 vezes mais rápido do que o BLAST em ambientes de alto 

rendimento.  O DIAMOND funciona bem para aplicações em metagenômica, na qual a tarefa é 

comparar bilhões de leituras de DNA curtas contra dezenas de milhões de referências de proteínas 

(Buchfink et al., 2015). A documentação oficial do DIAMOND pode ser acessada no endereço 

(http://ab.inf.uni-tuebingen.de/software/diamond/).  

 
 

4.7 Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) 

 

 O pacote BLAST é um dos mais utilizados na área de bioinformática para alinhamento 

de sequências de DNA/cDNA contra sequências depositadas nos bancos de dados biológicos. 

Existem diversas variações do BLAST, cada uma com um objetivo específico. Os alinhamentos par 

a par no BLAST são realizados entre uma query contra diversas sequências de um banco de dados 

biológico, que são denominadas sequências subject, fornecendo informações estatísticas sobre cada 

alinhamento realizado (Camacho et al., 2009). Ele pode ser usado através de uma interface Web, 

que requer uma infraestrutura mínima de internet, ou como uma ferramenta stand-alone que exige 

que cada usuário instale e configure o programa e personalize os bancos de dados (Johnson et al., 

2008).  

 O pacote BLAST também oferece alguns serviços não comerciais disponíveis na Web 

do NCBI (http://BLAST.ncbi.nlm.nih.gov) ou do EMBL-EBI 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/ncbiBLAST). Esses serviços são disponibilizandos em uma 

interface Web de fácil utilização, na qual é inserida uma sequência na caixa de texto, enviando-se 

uma consulta através da internet. A pesquisa é realizada nas bases de dados e servidores NCBI, 

NLM e NIH e os resultados são apresentados de volta no navegador Web no formato de 

apresentação escolhido (Camacho et al., 2009). 

 Diferentes variações do pacote BLAST (Quadro 1) foram desenvolvidas para 

comparação de sequências. Cada um deles associado a um domínio diferente, comparando 

sequências de nucleotídeos e de proteína. A escolha do programa de BLAST deve estar relacionada 

à escolha do tipo de query e ao banco de dados biológicos a ser utilizado, pois alguns desses bancos 

são específicos para proteínas ou nucleotídeos. 
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QUADRO 1 - Família de programas do pacote BLAST 
Programa Função Descrição 

Blastp BLAST proteína-proteína Compara uma requisição contento uma ou mais sequências de 

aminoácidos contra um banco de dados de proteínas. 

Blastn BLAST nucleotídeo-

nucleotídeo 

Compara uma requisição contento uma ou mais sequências de 

nucleotídeos contra um banco de dados de nucleotídeos. 

Blastx Tradução de nucleotídeos 

proteína 

Traduz essas sequências de busca de nucleotídeos para 

proteína e as compara com as sequências de proteínas do 

banco de dados. 

tBLASTn Proteína-tradução de 

nucleotídeos 

Compara uma sequência de proteína contra as sequências do 

banco de dados de nucleotídeos que são traduzidas de 

nucleotídeos para proteína. 

tBLASTx Tradução de nucleotídeos 

para proteínas e as compara 

Traduz a sequência de nucleotídeo e compara os resultados 

contra proteínas. 

megaBLAST Para empregar um grande 

número de sequências de 

busca 

Para comparar um grande número de sequências de busca (por 

linha de comando) usa-se o megaBLAST, que é muito mais 

rápido que o BLAST.  

   
Fonte: (Verli et al., 2014) adaptado. 
 

  

 O algoritmo de busca do BLAST não procura conduzir uma comparação exata da 

extensão total das moléculas comparadas, mas apenas identificar, no banco de dados, a presença de 

sequências suficientemente similares com a pesquisada. Dessa forma, são descartados rapidamente 

resultados não produtivos (Camacho et al., 2009). Estes resultados apresentam sequências de DNA 

ou proteínas depositadas com maior similaridade com seus atributos. O atributo que determina o 

valor de corte é o Expected value (E-value). Esse valor pode ser inserido pelo usuário para filtrar 

dados do alinhamento, apresentando valores de score iguais ou melhores que o encontrado (Santos 

e Ortega, 2012). Assim diferentes sequências podem ser anotadas através desta ferramenta, pois o 

resultado pode servir para atribuir uma função a uma sequência desconhecida, que apresenta 

similaridade com outras sequências de DNA ou proteínas previamente depositadas nos bancos de 

dados biológicos. 

 Após o alinhamento das sequências via BLAST por linha de comando são geradas 

diversas informações para o usuário, disponibilizadas através dos arquivos de saídas, que são 

definidas através do parâmetro “-m“.  
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4.8.1  BLAST Outputs 

 

 O BLAST dispõe de algumas opções de formatos para entrega dos seus resultados. A 

escolha ideal do formato depende da sua aplicação. Além do formato tradicional disponível na 

página Web do BLAST, o arquivo também pode ser entregue em saídas estruturadas como os 

formatos XML ou texto. Essas saídas podem ser manipuladas ou personalizadas, facilitando a 

interpretação dos resultados do BLAST. As opções com os respectivos números dos parâmetros são 

apresentadas no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 - Lista dos formatos disponíveis para output ‘-m’ com os 
respectivos números 
0 = pairwise 

1 = query-anchored showing identities 

2 = query-anchored no identities 

3 = flat query-anchored, show identities  

4 = flat query-anchored, no identities 

5 = query-anchored no identities and blunt ends 

6 = flat query-anchored, no identities and blunt ends  

7 = XML BLAST output  

8 = tabular 

9 = tabular with comment lines [Integer]  

   
Fonte: (http://www.plexdb.org/modules/documentation/NCBIBLASTall.htm) 

 

  A Figura 2 apresenta uma seção do BLAST output, gerada no formato XML, onde se 

visualizam algumas diretivas para carga de dados em banco de dados relacionais. Este arquivo foi 

gerado pelo programa BLAST na versão 2.2.26 com parâmetro de saída “–m7”.  
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FIGURA 2 - Modelo de arquivo gerado pelo BLAST no formato XML. Verifica-se a organização 
hierárquica do arquivo com os atributos: <Iteration>; <Iteration hits>, <Hit>, <Hit_hsps> e <Hsp>. 

 
Fonte: Modelo gerado após a execução do BLAST (versão 2.2.26) com formato “–m 7”, adaptado. 
 
 

  O eXtensible Markup Language (XML) é uma metalinguagem utilizada para a 

construção de outras linguagens de marcação especializadas. Uma marcação (tag) é um símbolo 

adicionado ao documento XML que identifica partes deste documento e sua relação com outras 

partes. Ele é bastante utilizado como padrão para troca de informações na Web e fora dela (XML, 

2017). O formato de um arquivo XML é organizado de forma hierárquica, o que facilita a 

identificação dos campos que são de interesse. 

  Para análises baseadas em grande quantidade de dados em formatos texto ou 

eXtensible Markup Language (XML), torna-se difícil sem programas de bioinformática, pois as 

informações encontram-se dispersas, dificultando a interpretação por parte da comunidade. A 

visualização das informações através de apresentações visuais (não textuais) pode ser um método 

para auxiliar na interpretação de grandes quantidades de dados científicos. Faz-se, portanto, 

necessário investir na utilização e criação de ferramentas para gerenciar, manipular e agilizar a 

análise de dados sem perda de informação (Verli et al., 2014). 
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 Neumann e colaboladores (2014) definiram quatro categorias de softwares para 

processamento dos arquivos de saída BLAST, avaliando sua facilidade de uso, seus recursos, 

capacidades de processamento e a forma de exibição do output BLAST. Essa avaliação apresenta 

algumas ferramentas disponíveis no mercado para realização dessas tarefas: 

1 Interpretadores de saída do BLAST: programas genéricos que abrem arquivos de saída 

BLAST e apresentam o seu conteúdo de forma compreensível, possibilitando uma visão 

geral dos dados, apresentando algumas características básicas de análise e exportação de 

dados. Exemplo:  BLASTViewer (Heycylli, 2017), JAMBLAST (Lagnel et al., 2009) e 

BLASTGrabber (Neumann et al., [2017]). 

2 Ambientes de integração com o BLAST: sistemas multiusuários que visam armazenar e 

ordenar os dados do BLAST, integrando o algoritmo BLAST no sistema. Permite a 

visualização das saídas. A maioria destes programas são aplicações baseadas na Web. 

Exemplo: BLAST Navigator (He et al., 2007) e BLASTStation-Free (Blaststation, 

2017). 

3 Analisadores de saída BLAST: programas que facilitem a importação de dados de saída 

do BLAST em outros programas, tais como bancos de dados ou aplicativos de planilha. 

Exemplo: MuSeqBox (Xing e Brendel, 2000) e BioParser (TEA Bioinformatics, 2017). 

4 Ferramentas especializadas BLAST: programas de análise que não permitem uma visão 

geral do arquivo de saída do BLAST, mas transformam os dados para atender uma 

finalidade específica. Exemplo: Meta Genome Analyzer (MEGAN) (Huson et al., 2007), 

BLAST2GO (Götz, 2017) e BLAST2GENE (Suyama et al., 2004). 

  A Tabela 1 apresenta um comparativo entre as ferramentas BlastViewer, BlastStation-

Free, Geneious e BLAST2GO.  
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TABELA 1 - Comparação entre sistemas de interpretação de BLAST outputs 

 BlastViewer 
BlastStation 

Free 
Geneious BLAST2GO 

Acesso Local Local Local Web e local 

Licença Software livre Software livre Software comercial Software comercial 

Quantidade de 
usuários 

1 1 Multiusuário Até 3 por licença 

Pré-requisitos 
Java Virtual 

Machine 
Nenhum 

Java Virtual 
Machine 

Java Virtual 
Machine 

Arquivo de 
entrada 

XML Texto XML XML 

Exportação de 
dados 

csv csv, FASTA 
csv, xml, FASTA, 

text 
text, xml, html, 

svg/gif 

Procura por 
textos/sequências 

Não Não Sim Sim 

Carga de vários 

BLAST outputs  
Não Não Sim Sim 

Linguagem de 
programação 

Java C++ Java Java 

Armazenamento XML XML, texto rdb XML, texto 

Funcionalidades 
extras 

Nenhuma 
Integrado com o 

BLAST 

Integrado com o 
BLAST; construção 

de árvores;  
Relatórios e 

gráficos; 
alinhamentos 

personalizados. 

Integrado com o 
BLAST; relatórios e 
gráficos; anotação 
baseada em GO; 

Fonte: Neumann (2013) adaptado. 

 

  Essas ferramentas são úteis para uma série de análises, mas algumas delas apresentam 

limitações para importar grandes volumes de dados. Já as ferramentas comerciais, necessitam da 

aquisição da licença de uso. A TABELA 1 apresenta os valores de licença de uso para as 

ferramentas BLAST2GO e Geneious. 
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TABELA 2 - Valores de licenças de programas para processamento de saídas do 

BLAST. Valores foram orçados em outubro de 2016. 

Ferramenta Quantidade de 

computadores 

Tempo Tipo Valor da licença 

BLAST2GO 2 3 anos Comercial $4.500 euros 

2 3 anos Acadêmica $1.900 euros 

Geneious 1 3 anos Comercial $995 dólares 

Multiusuário 3 anos Comercial $2.495 dólares 

 
Fonte:(https://www.BLAST2go.com/BLAST2go-pro/subscribe-b2g-pro; 
http://www.geneious.com/buy). 

 

 

  Os ambientes BLAST instalados localmente, provavelmente, precisarão de uma licença 

de uso comercial para oferecer recursos que permitam realizar operações avançadas. As ferramentas 

que são disponibilizadas de forma gratuita têm funcionalidades úteis para poucos dados, não sendo 

adequado para trabalhos com alto processamento de sequências. A maioria dessas ferramentas não 

inclui um banco de dados relacional para armazenar as informações do output do BLAST. Por esses 

motivos, as buscas e análises dos dados são feitas via Excel ou em terminal GNU/Linux, via linha 

de comando.  

   

4.8.2  High-scoring Segment Pairs (HSP) 

 

 O algoritmo BLAST baseia-se em uma estratégia de busca de similaridade local, de 

modo que seus pares de segmentos de alta pontuação High-scoring Segment Pairs (HSP), não 

possuem informações de alinhamento global. O HSP é um subsegmento de um par de sequências, 

seja de nucleotídeo ou de aminoácidos, que compartilham alto nível de similaridade (Zhang, 2003). 

O nível de similaridade entre as sequências depende das configurações do algoritmo de alinhamento 

local ou global que os gerou. Dependendo das sequências, do algoritmo de alinhamento e das 

configurações usadas, podem-se encontrar inúmeros HSP dentro de um dado par de sequências 

inseridas. Ele corresponde à região entre a sequência de consulta e a sequência de sucesso do banco 

de dados. 

 Nos BLAST outputs, os resultados são apresentados por hits. Cada hit contém 

identificadores de sequência, que atendem aos critérios de pontuação informados.  Quando se utiliza 
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o BLAST para realizar busca heurística por proteína ou sequência de DNA/cDNA em um enorme 

banco de dados, a existência de fragmentos repetidos, pseudogenes ou degradados, muitas vezes faz 

com que o resultado BLAST possa ser preenchido com HSPs redundantes (Zhang, 2003). Um 

determinado hit pode conter um ou vários HSPs. Normalmente, à medida que um HSP se afasta do 

hit superior, passa a não ser considerada uma boa sequência montada.  
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5. CONCEITOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 

 

5.1 Banco de dados 

 
 Um banco de dados é uma unidade de armazenamento de diversos tipos de dados, 

podendo servir como um repositório de pesquisas para aplicações existentes ou que vierem a existir. 

Date (2004), define banco de dados como: “Um banco de dados é uma coleção de dados 

persistentes, usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa”. 

 Elmasri e Navathe (2011, p. 3) definem banco de dados como: 

 

Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de 
minimundo ou de universo de discurso (UoD – Universe of Discourse). As mudanças no 
minimundo são refletidas no banco de dados. Um banco de dados é uma coleção logicamente 
coerente de dados com algum significado inerente. Uma variedade aleatória de dados não 
pode ser corretamente chamada de banco de dados. Um banco de dados é projetado, 
construído e populado com dados para uma finalidade específica. Ele possui um grupo 
definido de usuários e algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários 
estão interessados. 
 

 Quando é criado um banco de dados com finalidade específica faz-se necessária à 

análise das informações que ele deverá armazenar, como o relacionamento entre essas informações, 

restrições, segurança dos dados e sua estrutura.  

 

5.1.1 Banco de Dados Biológicos 

 
  

 Banco de Dados Biológicos (BDB) são bancos de dados com conteúdo e objetivo de 

armazenar informação biológica (Factsheet, 2006).  Normalmente esses BDB estão associados com 

um software que permite acesso fácil e rápido às informações.  Ele é constituído de tabelas 

contendo grande quantidade de registros, tornando os dados científicos acessíveis de forma rápida à 

comunidade, armazenando, por exemplo, dados sobre sequências de nucleotídeos, sequências de 

aminoácidos, genes, anotações relacionadas a proteínas e suas estruturas tridimensionais, bem como 

outros produtos biológicos.  
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 Os BDB podem ser classificados em três categorias a partir do tipo de conteúdo nele 

armazenado, podendo ser bancos de dados primários, secundários e especializados (Prosdocimi, et 

al., 2007). 

 Os bancos primários são receptores de sequências e anotações. Eles utilizam 

basicamente arquivos do tipo texto para armazenar as informações, como, por exemplo, o formato 

FASTA para sequências de nucleotídeos e aminoácidos e o formato GenBank (GBFF) para 

sequências e anotações. Dentre os bancos primários principais estão o GenBank, o European 

Bioinformatics Institute (EMBL) e o GenePept.  

 O banco de dados GenBank contém publicamente disponíveis, sequências de DNA, 

RNA e aminoácidos de uma ampla gama de organismos (Benson et al., 2015).  Ele é mantido pelo 

National Center for Biotechnology Information (NCBI), uma divisão do National Library of 

Medicine (NLM), localizado em Bethesda, EUA. Este banco mantém uma colaboração 

internacional com outros dois bancos de dados: EMBL-EBI na Inglaterra e DDBJ (DNA Data Bank 

of Japan) no Japão, a qual inclui uma troca diária entre os três bancos de dados, garantindo assim a 

cobertura e sincronização dos dados em escala global (Digiampietri e Ruiz, 2013).   

 A Figura 3 apresenta gráficos de estatísticas referentes ao crescimento do número de 

sequências depositadas no GenBank e no Whole Genome Shotgun Submissions (WGS). As 

estatísticas do GenBank são de novembro de 1982 até agosto de 2016 e as do WGS são de abril de 

2002 até agosto de 2016.  

 
FIGURA 3 - Crescimento de sequências depositadas no GenBank e WGS entre 1985-2015. Bases: a linha azul 
representa o número de bases depositadas no GenBank, linha vermelha representa o número de bases depositadas no 
WGS. Sequences: a linha azul representa o número de sequências depositadas no GenBank, linha vermelha representa o 
número de sequências depositadas WGS. 

 

Fonte: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/) 
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 Os bancos de dados secundários são derivados dos primários. O conteúdo é controlado 

por curadores, mantendo-se sequências com qualidade e anotação que se enquadram aos critérios 

especificados (Prosdocimi, et al., 2007). Possuem tamanho menor em relação às bases primárias 

(Bateman et al., 2004). Como exemplos de bases de dados secundárias podem-se citar o SwissProt 

(Bairoch e Apweiler, 2000) e o RefSeq (Pruitt et al., 2007).  

 Os bancos de dados especializados são bancos que atendem a interesse particular de 

uma pesquisa. Seus dados são armazenados utilizando Sistema Gerenciado de Banco de Dados 

(SGBD) ou arquivos. Como exemplo desses bancos de dados para um particular organismo, tem-se 

o Flybase (Flybase, 2017), o RDP Ribossomal Database Project (Cole et al., 2014) e o HIV 

Sequence Database (Kuiken et al., 2003). 

 

5.1.2 Banco de dados de anotações de terceiros      

 

 Os registros de anotação de terceiros, Third Party Annotation (TPA), são anotações de 

sequências publicadas por alguém que não seja o apresentador original do registro de sequência 

primária, ou seja, uma sequência derivada ou montada a partir de dados de sequência primária 

atualmente encontrada no banco de dados de sequência de nucleotídeos (Resources, 2017). O banco 

de dados de TPA foi criado pelo GenBank e seus parceiros internacionais DDBJ e EBI e aceita 

anotação de terceiros de sequência genômica, derivadas ou preditas (News, 2017). Os envios de 

TPA devem usar dados de sequência que já estão representados no GenBank. 

 O formato de um registro TPA é semelhante ao de uma gravação GenBank 

convencional, mas inclui o rótulo “TPA_exp:”, “TPA_inf:” ou “TPA_asm:” no início de cada linha 

de definição, bem como palavras-chave correspondentes (Clark et al., 2017). 

- TPA_exp ou TPA experimental: a anotação de dados de sequência é apoiada por evidências 

experimentais de laboratório; 

- TPA_inf ou TPA inferential: a anotação de dados de sequência por inferência; 

- TPA_asm ou TPA assembly: o foco está em fornecer uma melhor montagem das leituras 

brutas. 
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5.1.3 Banco de dados Relacional 

 

 Banco de dados relacional é um banco de dados percebido por seus usuários como uma 

coleção de tabelas com colunas. Cada coluna na tabela tem um nome único (Date, 2004).  Estes 

bancos são compostos de relações e utilizam uma “chave” como uma referência de uma tabela para 

outra. As chaves primárias (primary keys) são atributos ou combinação de atributos que possuem a 

propriedade de identificar de forma única uma linha da tabela, a chave primária nunca pode ter 

valor nulo, nem repetição. Uma chave estrangeira (foreign key) é um atributo de uma tabela que 

contém dados de uma chave primária de outra tabela.  

 

 Nesta pesquisa, foi criado um banco de dados relacional. A criação de um banco de 

dados relacional para o projeto se justifica pela necessidade de armazenar a informação de forma 

estruturada. Um banco de dados relacional é muito eficiente em buscas por palavras-chave com a 

utilização de index. A partir do index, os resultados das buscas são muito mais eficientes, como por 

exemplo, em relação a buscas em arquivos de textos que podem levar muito tempo para retornar o 

resultado da pesquisa dependendo do tamanho do arquivo. Além disso, os bancos de dados 

relacionais podem ser integrados com diferentes sistemas e linguagens de programação, 

comportando novos dados facilitando a integração e gerenciamento desses dados (Date, 2004).  

 

5.1.4 Modelo de dados relacional 

 

 Modelagem de dados é definida como um processo de abstração no qual somente os 

elementos essenciais da realidade são enfatizados, descartando-se os elementos não essenciais 

(Elmasri e Navathe, 2011).  Uma das fases mais importantes do ciclo de vida de um banco de dados 

é o seu projeto. Elmasri e Navathe (2011) argumentam que, nessa fase, o projetista define o 

esquema do banco de dados de acordo com as necessidades dos usuários finais. A modelagem de 

um banco de dados deverá ser feita de acordo com as necessidades de entendimento da estrutura. 

Pode se feita em vários níveis e cada modelo tem um nível de abstração.  

 O Modelo de dados relacional é baseado em princípios matemáticos, dentre os quais se 

destaca a Teoria de Conjuntos, possuindo dois possíveis predicados, verdadeiro ou falso. Ele é 

baseado na percepção de um mundo real que consiste em uma coleção de objetos básicos, chamados 
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entidades e as relações entre esses objetos e atributos (Elmasri e Navathe, 2011). Os diagramas 

desenvolvidos graficamente para representar as entidades, atributos e relacionamentos são 

denominados de Diagramas Entidade e Relacionamento (DER). 

 O modelo relacional usa uma coleção de tabelas para representar os dados e as relações 

entre eles. O objetivo do modelo relacional é representar os dados de forma simples, através de um 

conjunto de tabelas inter-relacionadas. Este modelo torna os bancos de dados mais flexíveis, tanto 

na forma de representar as relações entre os dados, como na tarefa de modificação de sua estrutura, 

sem ter que reconstruir todo o banco de dados. Para pesquisar, recuperar, armazenar, modificar 

informações de um banco de dados relacional utiliza-se a Structured Query Language (SQL). 

(Elmasri e Navathe, 2011). 

 

5.2  Structured Query Language 

 A SQL, Linguagem de Consulta Estruturada, em português, foi criada pela IBM 

Research em 1970. Ela pode ser considerada um dos principais motivos para o sucesso de banco de 

dados relacionais, sendo bastante utilizado para realizar diversas tarefas, contendo muitas instruções 

para manipulação e recuperação dos dados (Elmasri e Navathe, 2011). 

 Através dessa linguagem é possível manipular bancos de dados de forma otimizada 

além de outras funções e recursos.  As principais categorias de instruções que podem ser submetidas 

em bancos relacionais são classificadas segundo Elmasri e Navanthe (2011) em três grupos de 

instruções: Data Definition Language (DDL) ou Linguagem de Definição de Dados, em português; 

Data Control Language (DCL) ou Linguagem de Controle de Dados, em português; e Data 

Manipulation Language (DML) ou Linguagem de Manipulação de Dados, em português. 

 Os comandos da DDL são utilizados pelo Administrador de Banco de Dados (DBA) e 

pelos projetistas para definir a estrutura de banco de dados ou esquema. Nesse grupo os principais 

comandos são: 

- create: adiciona um objeto ao banco de dados; 

- drop: apaga um objeto no banco de dados; 

- alter: modifica a estrutura de um objeto existente; 

- truncate: remover todos os registros de uma tabela, limpa a tabela por completo;  

- rename: renomeia um objeto. 
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       Os comandos da DCL são utilizados para conceder ou revogar permissões aos usuários 

de um banco de dados sobre os objetos contidos num esquema, seja para consulta, alteração, 

inserção ou manipulação: 

- grant: concede privilégios de acesso a usuários; 

- revoke: remove privilégios de acesso a usuários. 

Os comandos da DML são utilizados para o gerenciamento de dados, realizando 

inclusões de consultas, alterações e exclusões de dados presentes em registros contendo os seguintes 

comandos: 

- select: recupera informações de um banco de dados; 

- insert: inserir dados em uma tabela; 

- delete: exclui registros de uma tabela; 

- update: modifica valores de atributo de uma ou mais tabelas selecionadas. 

 

5.3 Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

 
 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (Database Management System – SGBD, em 

inglês), segundo Elmasri e Navathe (2011) é uma coleção de programas que permite aos usuários 

criar e manter um banco de dados. 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. Ele disponibiliza recursos para definir, construir, manipular, 

compartilhar, proteger e manter bancos de dados.  

 As principais vantagens do uso de SGBDs segundo Elmasri e Navathe (2011) são: 

- Melhorar a integridade dos dados com redução da duplicação de dados;  

- Desenvolvimento de consultas complexas; 

- Compartilhamento de dados com múltiplos usuários; 

- Bancos de dados podem ser independentes da aplicação, sistema ou produto que estão 

acessando o mesmo. 

 Os tipos de SGDBs mais comuns atualmente são o relacional, o orientado a objeto e o 

hierárquico. Os SGDBs relacionais são certamente os mais populares. Pode-se citar alguns sistemas 

comerciais que utilizam o modelo de dados relacional, como Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL 

Server e MySQL, e alguns de código aberto como MariaDB e PostgreSQL.  
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 MariaDB é um banco de dados totalmente compatível com o MySQL, distribuído como 

software livre e de código aberto. Surgiu após a compra do MySQL pela Oracle (Mariadb, 2017). 

Após essa transação, os fundadores do MySQL criaram um novo sistema, que funciona como uma 

espécie de “filho” do MySQL, uma vez que partilha todas as funcionalidades desse sistema, 

implementando, contudo, algumas novidades e melhorias sobre algumas das suas funcionalidades. 

 O MariaDB conta com uma comunidade de suporte e assim como a maioria dos SGBDs 

oferece mecanismos para manipular os dados através de linguagens textuais.  Ele também possui 

licença “Licença Pública Geral (GPL)” e é mantido atualizado com a última versão do MySQL, 

possuindo todos os comandos, interfaces, bibliotecas e Application Programming Interface (API) 

que existem no MySQL com documentação disponível em: https://mariadb.org. 

 

5.4 Tecnologias Web 

 Este projeto será realizado através de uma aplicação para ambiente Web, e para isso faz-

se necessário pesquisar as tecnologias necessárias para sua execução.  

 

5.4.1 HyperText Markup Language 

 

 O HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada na 

construção de páginas na Web sendo uma linguagem padrão na internet (W3schools, 2017).  Os 

documentos HTML podem ser interpretados por navegadores Web. As versões de evolução da 

HTML incluem XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language), linguagem com sintaxe mais 

rigorosa e baseada em XML e HTML5 trazendo novos recursos, principalmente a manipulação de 

conteúdo gráfico e multimídia. 

 

5.4.2 Personal Home Page 

 

 A linguagem de programação PHP (Personal Home Page) é uma linguagem de 

programação de computadores interpretada de acesso livre e muito utilizada para gerar conteúdos 

dinâmicos na internet (Achour et al., 2017). Ela pode ser incorporada obrigatoriamente aos 

servidores de página Web e produzir animações, efeitos variados de cores, movimentos de certos 
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elementos, etc. O PHP é uma linguagem capaz de ser executada independente da plataforma 

utilizada, podendo rodar em ambiente Linux ou Windows. Além desses fatores, a escolha pelo PHP 

se deu pelo fato de que o PHP também tem suporte incorporado para interação com os banco de 

dados MariaDB e MySQL.  

 

5.4.3 JavaScript 

 

 O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada do lado do cliente, ou seja, 

é processada pelo próprio navegador, também é conhecida como uma extensão da linguagem 

HTML, pois seus comandos estão embutidos nas páginas HTML. O JavaScript permite criar efeitos 

especiais em páginas na Web. Foi originalmente implementado como parte dos navegadores Web, 

para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a 

necessidade de esse script passar pelo servidor, controlando o navegador, realizando comunicação 

assíncrona e alterando o conteúdo do documento exibido (W3schools, 2017). 

 

5.4.4 DataTables 

 

 DataTables é um plug-in para bibliotecas jQuery Javascript. Ele é de código aberto, 

disponível sob a licença MIT, e você pode fazer o download e usar o que quiser. O DataTables é 

uma ferramenta altamente flexível, baseada nos fundamentos do aprimoramento progressivo, e 

adicionará controles de interação avançados a qualquer tabela de HTML (Datatables, 2017).  

 

5.4.5 Cascading Style Sheets 

 

 O Cascading Style Sheets (CSS) é uma folha de estilo composta por camadas. É 

utilizada para definir a aparência em páginas da internet. Ela define como serão exibidos os 

elementos contidos no código de uma página da internet e sua maior vantagem é efetuar a separação 

entre o formato e o conteúdo de um documento que adotam para o seu desenvolvimento linguagens 

de marcação como o XML e HTML (W3schools, 2017). Com isso, economiza-se tempo de criação 

e manutenção do site. 
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5.4.6  Google Chart 

 

  O Google Chart é uma API gratuita que cria gráficos com dados fornecidos pelo usuário 

(Charts, 2017).  Os gráficos são exibidos através de classes JavaScript, que são incorporadas na 

página da Web. O Google Charts fornece muitos tipos de gráficos gratuitos. Para usar o Google 

Chart, deve-se realizar o download da biblioteca do gráfico. Em seguida, na pagina Web, informar à 

lista dos dados em uma <div> HTML com a chamada de exibição do gráfico.  

 

5.4.7 Servidor de aplicação Apache 

 

 Apache é o servidor Web livre mais utilizado do mundo, ele é compatível com o 

protocolo HTTP versão 1.1. Suas funcionalidades são mantidas através de uma estrutura de 

módulos, permitindo inclusive que o usuário escreva seus próprios módulos utilizando a API do 

software. É disponibilizada em versões para os sistemas Windows, Novell Netware, OS/2 e 

diversos outros do padrão POSIX (Unix, Linux, FreeBSD, etc.). As bibliotecas do Apache são 

livres de licenciamento, permitem o uso em projetos de código-aberto e/ou comerciais, possuem 

boas referências nos sítios de discussão (Apache, 2017).   

 

  



45 

 

6. MATERIAIS E METÓDOS 

 

A metodologia utilizada neste projeto foi dividida em 06 (seis) etapas (Figura 4). Em 

linhas gerais, a primeira etapa descreve a modelagem do banco de dados com seus relacionamentos, 

o desenvolvimento do dicionário de dados e o processo para gerar o modelo físico e os íncices de 

banco de dados. A segunda etapa foi o desenvolvimento do script loadBlastXml.sh para carga e 

tratamento da informação. A terceira etapa envolve a construção da interface Web do sistema com 

consultas para interrogar esse banco de dados retornando informações aos usuários. A quarta etapa 

foi o desenvolvimento do manual de instalação do sistema contendo comandos para configurar os 

softwares e dependências necessárias para hospedar o sistema e o banco de dados. A quinta etapa 

será a validação do sistema com dados adiquiridos de Caragata e colaboladores (2017). Por fim 

tem-se a sexta etapa que envolve comparação do LBXR com outros programas de importam 

BLAST outputs no formato XML.  

 

FIGURA 4 – Fluxograma da metodologia do projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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6.1 Desenvolvimento do banco de dados 

 

6.1.1 Diagrama de Entidade e Relacionamento 

 

 O banco de dados foi modelado com o Diagrama de Entidade e Relacionamento através 

da ferramenta MySQL Workbench, com documentação disponível em: 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/. A representação gráfica do Diagrama de Entidade e 

Relacionamento desenvolvido para o sistema pode ser visualizada na Figura 5. 

O modelo construído contém três tabelas: PROJECT, SEQ_BLAST_XML e 

GLOBAL_PARAMETERS. A Tabela PROJECT armazena as informações sobre os projetos de 

pesquisa referente a cada carga de um BLAST output. A Tabela GLOBAL_PARAMETERS 

armazena dados estatísticos e dados sobre o comportamento global do sistema. As tabelas são 

referenciadas através de chave estrangeira para cada registro incluido no banco de dados. Cada 

carga é diferenciada no banco de dados pelo código do projeto, coluna “id_project”, que é chave 

primária na tabela PROJECT e chave estrangeira nas demais tabelas. A nomenclatura das colunas 

foi feita obedecendo aos nomes já definidos no arquivo XML, facilitando a busca da informação. 

As tabelas foram desenvolvidas de modo a terem integridade dos dados, evitando inconsistências e 

duplicações de registros com a normalização dos dados.  
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FIGURA 5 - Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) do LBXR. Modelo do DER desenvolvido com a 
ferramenta MySQL Workbench. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

 

6.1.2  Dicionário de dados 

 

 Após modelar o banco de dados, criou-se Dicionário de Dados. O Dicionário de Dados 

é uma coleção de metadados organizada que contêm definições e representações 

de elementos de dados que são pertinentes ao sistema. É um componente do banco de dados que 

descreve as estruturas e a localização dos dados (Elmasri e Navathe, 2011). Os quadros 3, 4 e 5 

apresentam o Dicionário de Dados do sistema contendo os campos, as descrições e os tipos de 

dados criados para as tabelas: SEQ_BLAST_XML, GLOBAL_PARAMETERS e PROJECTS.  
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QUADRO 3 - Dicionário de dados da tabela SEQ_BLAST_XML 

SEQ_BLAST_XML 
Campo Tipo de 

dado 
Restrições Chave Descrição 

id_project Inteiro  Estrangeira Código do projeto de pesquisa 
interation_iter_num Inteiro NOT NULL Primária Número de iterações (uso com psiBLAST) 
query_def Texto NOT NULL  Linha de definição da consulta 
query_len Inteiro NOT NULL Primária Comprimento da sequência consultada 
hit_num Inteiro USIGNED 

NOT NULL 
Primária Número do hit 

Hit_def_Id Texto NOT NULL  Número de acesso Genbank 
Hit_def Texto NOT NULL  Linha de definição do subject 
Hit_def_organisms Texto NOT NULL  Nome do organismo "Hit_def" 
Hit_def_description Texto NOT NULL  Descrição detalhada do alinhamento tratada do 

campo "Hit_def" 
Hit_accession Texto NOT NULL  Número de acesso do hit 
Hit_len Inteiro NOT NULL  Comprimento do subject 
Hsp_num Inteiro NOT NULL  Número HSP 
Hsp_bit_score Texto NOT NULL  Score (em bits) do HSP. Indicador de significância 

estatística 
Hsp_evalue Texto NOT NULL  Valor do E-valor do HSP 
Hsp_query_from Inteiro NOT NULL  Início do HSP na consulta (query) 
Hsp_align_len Inteiro NOT NULL  Comprimento do alinhamento usado 
Hsp_qseq Texto   Cadeia de alinhamento da query (com gaps) 
Hsp_hseq Texto   Cadeia de alinhamento do subject (com gaps) 
Hsp_positive Inteiro NOT NULL  Número de positivos do HSP 
Hsp_identity Inteiro NOT NULL  Número de identidades do HSP 
Annotation_type Texto   Tipo de anotação  
 
Fonte: o autor, 2017. 

 

QUADRO 4 - Dicionário de dados da tabela GLOBAL_PARAMETERS 

GLOBAL_PARAMETERS 
Campo Tipo de 

dado 
Restrições Chave Descrição 

Id Inteiro AUTO 
INCREMENT 

Primária Código sequencial dos registros 

id_project Inteiro NOT NULL Estrangeira Código do projeto de pesquisa 
limit_hsp Inteiro   Número limite de HSP adotado no sistema 
desc_query Texto   Tipo de informação da query, podendo ser: 

QUERY_FOUND ou QUERY_NOT_FOUND 
qte_query Inteiro   Quantidade de registros da query referentes à 

coluna: "desc_query" 
desc_contig Texto   Tipo de informação de contigs que estão sendo 

usados e não usados, podendo ser: 
CONTIG_NOT_USED CONTIG_USED 

qte_contig Inteiro   Quantidade de registros da query referentes à 
coluna: "desc_contig" 

third_party_annotat
ion 

Inteiro   Anotações por terceiros.  

Fonte: o autor, 2017. 
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QUADRO 5 - Dicionário de dados da tabela PROJECT 

PROJECT 
Campo Tipo de 

dado 
Restrições Chave Descrição 

id_project Inteiro USIGNED 
NOT NULL 

Primária Código do projeto de pesquisa 

project_name Texto NOT NULL  Nome do projeto de pesquisa 
information_project Texto NOT NULL  Informações adicionais sobre o projeto 
date_created Data SYSDATE 

NOT NULL 
 Data de criação (automática) 

 
Fonte: o autor, 2017. 

 

6.1.3 Modelo Físico do banco de dados 

 

 Gerou-se o Modelo Físico do DER desenvolvido através da função “Forward Engineer 

SQL Create Script” da ferramenta MySQL Workbench. Esta função retorna um documento textual, 

contendo todos os comandos SQL utilizados para criar a base de dados, estabelecendo as relações 

de referência entre as tabelas e definição de seus atributos. A Engenharia Reversa é um processo de 

análise de um sistema para criar uma representação deste mesmo sistema em um nível mais alto de 

abstração (Elmasri e Navathe, 2011). No caso de engenharia reserva de banco de dados, essa 

abstração em geral se dá mapeando as propriedades deste banco e gerando seu modelo lógico ou 

físico para melhor entendimento. A Figura 6 apresenta o Modelo Físico gerado para o banco de 

dados do LBXR.  
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FIGURA 6 - Modelo físico do banco dados gerado pelo MySQL Workbench 

CREATE TABLE PROJECT ( 
  `id_project` int(3) NOT NULL, 
  `project_name` text, 
  `information_project` text, 
  `date_project` date DEFAULT NULL, 
  `database_ref` text, 
  `assembler_name` varchar(45) DEFAULT 
NULL, 
  `date_created` datetime DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_project`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
CREATE TABLE GLOBAL_PARAMETERS ( 
  `id` INT(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_project` INT(3) NOT NULL, 
  `limit_hsp` INT(5) NULL DEFAULT NULL, 
  `desc_query` VARCHAR(45) NULL DEFAULT 
NULL, 
  `qte_query` INT(20) NULL DEFAULT NULL, 
  `des_contig` VARCHAR(45) NULL DEFAULT 
NULL, 
  `qte_contig` INT(20) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`, `id_project`), 
  INDEX 
`fk_GLOBAL_PARAMETERS_PROJECT1_idx` 
(`id_project` ASC), 
  CONSTRAINT 
`fk_GLOBAL_PARAMETERS_PROJECT1` 
    FOREIGN KEY (`id_project`) 
    REFERENCES `mydb`.`PROJECT` 
(`id_project`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;   

CREATE TABLE SEQ_BLAST_XML ( 
  `id_project` int(3) NOT NULL, 
  `iteration_iter_num` int(3) NOT NULL, 
  `hit_num` int(3) NOT NULL, 
  `hsp_num` int(3) NOT NULL, 
  `iteration_query_def` varchar(25) DEFAULT NULL, 
  `hit_def` text, 
  `hit_def_id` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `hit_def_specie` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `hit_def_description` text, 
  `hit_accession` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `iteration_query_len` int(3) DEFAULT NULL, 
  `hit_len` int(5) DEFAULT NULL, 
  `hsp_align_len` int(3) DEFAULT NULL, 
  `hsp_evalue` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `hsp_bit_score` varchar(15) DEFAULT NULL, 
  `hsp_query_from` int(3) DEFAULT NULL, 
  `hsp_qseq` text, 
  `hsp_hseq` text, 
  `annotation_type` char(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY 
(`id_project`,`iteration_iter_num`,`hit_num`,`hsp_num`), 
  KEY `idx_XML_BLAST_CHAVE` 
(`id_project`,`iteration_iter_num`,`hit_num`,`hsp_num`), 
  KEY `idx_XML_BLAST_ESPECIE` (`hit_def_specie`), 
  CONSTRAINT `fk_SEQ_BLAST_XML_PROJECT1` 
FOREIGN KEY (`id_project`) REFERENCES `PROJECT` 
(`id_project`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;   
 

Fonte: o autor, 2017. 

 

6.1.4  Índice de banco de dados 

 

 Foram criados índices de banco de dados para melhor desempenho nas consultas SQL, 

desenvolvidas no LBXR. A Figura 7 mostra o resultado do comando SQL: “SHOW INDEX FROM 

SEQ_BLAST_XML”, que mostra todos os índices criados para tabela “SEQ_BLAST_XML”. 
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FIGURA 7 - Índices de banco de dados da tabela SEQ_BLAST_XML 

 
 

Fonte: captura de tela do MySQL Workbench, 2017. 

 
 

6.2 Desenvolvimento do script loadBlastXml.sh 

 

 Foi desenvolvido o script ‘loadBlastXml.sh’ (APÊNDICE B) utilizando a linguagem de 

programação Shell Script. O script é de fácil utilização, e pode ser executado por qualquer pessoa 

com mínima experiência em linha de comando em ambiente bash no Sistema Operacional Linux. 

Os seguintes parâmetros (<param1>, <param2>, <param3>) devem ser informados. O comando 

completo, com a ordem dos parâmetros, para executar o script é o seguinte: 

 
# ./loadBlastXml.sh <param1> <param2> <param3> 

 
 
- ./loadBlastXml.sh: execução do script loadBlastXml.sh no bash do Linux; 

- <param1>: -h (help) or -l (load). Opções para carga dos dados “load” ou ajuda “help”; 

- <param2>: código do projeto cadastrado na interface Web do LBXR; 

- <param3>: caminho completo do BLAST output no formato XML.  

 O script ‘loadBlastXml.sh’ interpreta automaticamente arquivos XML gerados por 

BLAST, tendo duas tarefas importantes. A primeira consiste em importar para o banco de dados, 

registros contidos no arquivo XML. Essa tarefa é executada pelo passo 1 (Step 1) do script. Para 

isso, utilizou-se a instrução “LOAD XML INFILE”, no qual os dados são colocados em memória e, 

em seguida, os insere na tabela SEQ_BLAST_XML. Um exemplo do comando dessa instrução 

pode ser visualizado a seguir: 
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LOAD XML INFILE <arquivo.xml> INTO TABLE <tabela> ROWS IDENTIFIED BY <Hsp> SET project =<bd>; 

 

- <arquivo.xml>: arquivo XML gerado através do parâmetro “–m7” do BLAST; 

- <tabela>: nome da tabela no banco de dados; 

- <Hsp>: tag delimitadora ou separadora por registro do arquivo; 

- <bd>: nome do banco de dados. 

 

 A segunda tarefa consiste no tratamento da informação. Essa tarefa é executada por 

cinco Procedures de Banco de Dados, desenvolvidas na linguagem PL/SQL (Procedural Language 

Structured Query Language), onde algumas informações presentes na tabela SEQ_BLAST_XML 

são redistribuidas. A função dessas Procedures são explicadas do “Step 2” ao “Step 5”: 

- “Step 2: Defining Organisms”: Executa as Procedures de banco de dados (define_hit_def1, 

define_hit_def1 e define_hit_organisms). Essas Procedures tem a função de analisar a 

informação presente na coluna “hit_def” e as dividir em outras três colunas da tabela 

SEQ_BLAST_XML. Casos como vírgula, pontos, espaços, aspas, hífens, erros de digitação 

dentre outros caracteres que estão presentes na anotação também removidos do nome do 

organismo. Dessa forma, é possível apresentar a informação para o usuário de forma 

organizada, sendo possível gerar o relatório de distribuição de organismos de forma rápida e 

confiável.  

- “Step 3: Finding annotation type:PREDICTED”: Executa a Procedure de banco de dados 

(define_hit_organisms_predicted). Essa Procedure identifica e marca registros, com a flag 

“P”, para o tipo de anotação PREDICTED na coluna “annotation_type”. Este tipo de 

anotação pode está presente no início de cada linha de definição da coluna “hit_def”. 

- “Step 4: Finding annotation type: TPA”: Executa a Procedure de banco de dados 

(define_hit_organisms_tpa). Essa Procedure identifica e marca registros, com a flag “T”, 

para os tipos de Anotações de Terceiros (TPA) com os seguintes rótulos: ‘TPA’, 'TPA_exp’, 

'TPA_asm’ e ‘TPA_inf’’ na coluna “annotation_type”.  Este tipo de anotação por está 

presente no início de cada linha de definição da coluna “hit_def”. 

- “Step 5: Find total contigs”: Realiza a contagem do total de contigs que possuem e não 

possuem algum hit no BLAST output, por meio de expressões regulares e as insere na tabela 

GLOBAL_PARAMETERS. 
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6.3 Desenvolvimento da interface gráfica do LBXR 

  
 A inerface Web foi desenvolvida através da programação em Hyper Text Markup 

Language (HTML) e JavaScript com Personal Home Page (PHP) embutido. A versão do PHP foi a 

5.8, que está integrada com JavaScript, com documentações disponíveis em: 

https://www.w3schools.com/. No desenvolvimento do designer da interface gráfica do sistema, 

utilizou-se o Cascading Style Sheets (CSS) para desenho das páginas e o plug-in DataTables no 

processo de paginação e apresentação dos resultados em forma de tabela. O Google Charts foi 

utilizado para criar gráficos interativos dinâmicos. 

 Com o uso dessas linguagens foi possível construir a busca de dados através da 

filtragem de pesquisas, facilitando a organização do layout da aplicação. A interface gráfica permite 

ao usuário realizar pesquisas de maneira prática e rápida. Todos esses requisitos foram escolhidos 

por serem robustos e bastante empregados na área de informática, além de possuírem Licença 

Pública Geral (GPL) e terem bastante documentação e tutoriais de instalação disponíveis na Web. O 

endereço para acesso local da interface gráfica Web do LBXR após a instalação é por meio de um 

navegador Web, digitando o seguinte endereço: http://localhost/lbxr. 

 

6.4 Manual de instalação do sistema 

 
 Desenvolveu-se o manual de instalação do sistema (APÊNDICE A), contendo todos os 

comandos para instalação e configuração do LBXR em Sistema Operacional Linux, na distribuição 

CentOS 7. Para instalação em outra distribuição Linux, recomenda-se verificar no site de cada 

fornecedor os comandos para instalação. O manual contém os seguintes roteiros:  

- Instalação do PHP e suas dependências; 

- Instalação do servidor de aplicação Apache, na versão 2.0, com documentação 

disponível em: https://www.apache.org; 

- Instalação e configuração do banco de dados MariaDB na versão 10.1.22, com 

documentação disponível em: https://mariadb.org/; 

- Importação do Modelo Físico para o banco de dados; 

- Instalação e configuração do LBXR;  

- Configuração do script de carga. 



54 

 

6.5 Dados para validação do sistema 

  
  O LBXR foi alimentado com dados gerados por um grupo de pesquisa da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que foi recentemente publicado por Caragata et al. (2017). Esse estudo 

teve como objetivo sequenciar o transcritoma do mosquito Aedes fluviatilis e entender as alterações 

transcricionais associadas à infecção nativa da bactéria Wolbachia em comparação com mosquitos 

tratados com tetraciclina para eliminação das bactérias. Wolbachia é um gênero de bactéria que 

infecta uma grande número de insetos (Zug e Hammerstein, 2012).   

 Foram sequenciados os transcritomas do mosquiito Aedes fluviatilis com e sem infecção 

por Wolbachia, originando um total de 22.280.160 de pares de reads (modo paired-end) em 

sequenciador Illumina. Esse conjunto completo de leituras do transcritoma foi então montado 

usando-se o Trinity, resultando em 58.013 contigs. Em seguida, esses contigs foram alinhados pelo 

programa blastall, na versão 2.2.6 no banco de dados NR. O blastall faz parte do pacote BLAST e é 

um programa desenvolvido e distribuído pelo NCBI/NLH/NIH para executar buscar em banco em 

banco de dados biológicos. O comando completo para realizar a anotação foi o seguinte: 

 

blastall -p blastn -d /storage/blastdb/nr -i Trinity.fasta -e 1e-5 -m 7 -o Trinity.fasta.BLASTn.Nt.m7 

 

- -p blastn: indica que o BLAST procure por nucleotídeos; 

- -d /storage/Data/blastdb/nr: indica em qual banco de dados o BLAST fará a procura, no 

caso o banco NR; 

- -i Trinity.fasta: indica o arquivo de entrada (query) contendo todos os possíveis contigs; 

- -e 1e-5: indica o Expectation value (E) utilizado; 

- -o Trinity.fasta.BLASTn.evalue5.Nt.m7: indica o nome do arquivo de saída; 

- -m 7: indica que a saída será no formato XML (eXtensible Markup Language). 

  

 Depois de finalizado a analise de similaridade, o programa disponibilizou o arquivo em 

formato XML, que contém informações estatísticas expressas através do alinhamento realizado. 

Esse arquivo é que foi utilizado para alimentar o sistema LBXR. 
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6.6  Comparação com programas de importam BLAST outputs no formato XML 

  
 Existem diversas ferramentas para análise de BLAST outputs. O objetivo inicial era 

comprar o LBXR com um programa livre e um proprietário. Não foi encontrado programa livre foi 

capaz de importar o BLAST output de Caragata e colaboladores (2017). O programa proprietário 

foi Geneious versão 11.0.3 (https://www.geneious.com/), instalado na opção Trial, com prazo de 

utilização de 14 dias. O Geneious possue a capacidade de trabalhar com arquivos XML.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Apresentação do LBXR 

 

 Nesta Seção, são apresentadas as funcionalidades do LBXR.  

 

7.1.1 Barra de navegação 

 

 A partir do acesso a interface Web do LBXR, por meio de um navegador Web, o usuário 

passa a dispor de uma barra de navegação do tipo dropdown horizontal, que permite acesso às 

funcionalidades do sistema. Cada funcionalidade é acessada através de uma opção de Menu.  A 

Figura 8 apresenta a barra de navegação do LBXR.  

 

FIGURA 8 – Barra de navegação do sistema LBXR 

 

 

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

 

 

7.1.2  Projetos no LBXR 

 

 O cadastro de um projeto na interface Web do LBXR é o primeiro passo para utilizar o 

sistema. O identificador (id_project) é gerado no momento do cadastro de cada projeto de forma 

sequencial. No banco de dados, cada carga é diferenciada pela coluna “id_project”, que é chave 

primária da tabela PROJECT e chave estrangeira nas demais tabelas. Isso possibilita a realização de 

várias cargas no sistema, de diferentes arquivos, sem perda da informação, evitando inconsistências 
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e/ou duplicações de registros. Esse número também será utilizado como parâmetro na execução do 

script de carga loadBlastXml.sh. 

 A tela “Admin Projects” (Figura 9) permite também criar, modificar ou excluir projetos. 

Para cadastrar um novo projeto, deve-se clicar no botão “CREATE” e, em seguida, preencher os 

seguintes campos: nome do projeto (Project name) e informações do projeto (Information Project). 

O identificador do projeto (ID Project) é gerado sequencialmente pelo sistema.  

 

FIGURA 9 – Formulário de cadastro de projetos no LBXR 

 

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

 

 

7.1.3  Apagar resultados BLAST 

 

 A Figura 10 apresenta a tela Delete Load. A partir dessa tela, é possível apagar 

resultados BLAST importados para o banco de dados para um determinado projeto. Após o usuário 

selecionar um projeto e clicar no botão “Delete”, todos os registros desse projeto, na tabela 

SEQ_BLAST_XML serão removidos.  
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FIGURA 10 - Tela Delete Load 

 

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

 

 

7.1.4  Definir quantidade de HSP por hit 

 

 Em alinhamentos obtidos usando o BLAST, um contig pode conter nenhum ou vários 

hits e um hit pode possuir um ou vários HSPs (High-scoring Segment Pairs). Hits com muitos HSPs 

na maioria das vezes, podem conter muitos elementos de repetição, que podem acarretar possíveis 

montagens erradas ou ruins. Normalmente, à medida que um HSP se afasta do hit superior, passa a 

não ser considerada uma boa sequência montada.  

 A variável “Max.Value of HSP” define a quantidade máxima de HSP que pode ter um 

hit. Se o hit possuir mais HSPs que o valor informado, esse hit não será considerado pelo sistema. 

Caso um contig possua somente hits com muitos HSPs, o contig não será considerado pelo sistema. 

  Geralmente, bioinformatas procuram sempre a melhor estimativa do alinhamento 

realizado, o chamado “top hit". Para selecionar o top hit de cada contig, após a execução do script 

de carga, deve-se atribuir o valor “1” para a variável “Max.Value of HSP”. Isso siginifica, que se 

um hit possuir mais de um HSP, ele será descartado pelo sistema. O valor dessa variável poderá ser 

alterado a qualquer momento pelo usuário. A Figura 11 mostra a tela “HSP limit per hit”, onde o 

usuário pode alterar o valor dessa variável.   
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FIGURA 11 – Tela: HSP limit per hit 

 

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

 

 

7.1.5 Mostrar resultados da carga do BLAST outputs 

 

 Os resultados usando BLAST são exibidos para cada sequência de forma individual, 

contendo informações sobre os resultados da busca de similaridade da sequência selecionada. Para 

filtrar a informação a ser visualizada, são realizadas pesquisas através de formulários em HTML 

com PHP embutido. Nesses formulários, o usuário pode filtrar a informação através de campos de 

seleção. Esses campos são responsáveis pela recuperação de dados com critérios específicos, ou 

seja, acessam um subconjunto de linhas em uma tabela, especificando os critérios de seleção através 

da cláusula WHERE. A Figura 12 apresenta o formulário “Search load BLAST output”, no qual é 

possível realizar o filtro dessas informações. Podem ser informados os seguintes filtros: 

- Project: nome do projeto.  

- Show x Hits per contig: quantidade de hits por contig; 

- Show x HSP per hit: quantidade de HSP por hit;  

- % of query aligned >=: percentual da query alinhada; 

- % of subject aligned >=: percentual do subject alinhado; 

- Filter by description: palavra ou frase a ser pesquisa e filtrada; 

- Annotations Types: tipo de anotação (All; STANDART; PRECICTED; TPA). 
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FIGURA 12 – Tela: Search load BLAST output  

 

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

 

 

 A busca no LBXR é realizada da seguinte forma. Após o usuário preencher os filtros e 

clicar no botão “Search”, a página é encaminhada para outro arquivo que contém funções PHP 

contendo comandos SQL, onde será feita a montagem do SELECT conforme as variáveis recebidas 

pelo método POST. Em seguida, o PHP abre uma conexão com o servidor do MariaDB e envia a 

consulta apropriada. O MariaDB recebe a consulta de banco de dados, processa e envia os 

resultados de volta para o mecanismo de PHP que então retorna os dados ao usuário em forma de 

uma tabela, sendo apresentado para o usuário, com o layout definido pela folha de estilo CSS e pelo 

plugin DataTables. Para cada uma das sequências, as seguintes informações são fornecidas: 

- Accession: número de acesso da sequência no arquivo; 

- Align len: tamanho do alinhamento; 

- B.score: bit score; 

- Contig: contig ou query agrupado; 

- Contig len: tamanho em pares de base do contig; 

- Description: descrição da anotação; 

- E-value: Expected value; 

- GenBank: número de acesso da sequência no GenBank; 



 

- Hit: número do hit; 

- HSP: número do HPS; 

- Hit len: tamanho do hit; 

- Q.Aligned: percentual do 

- Query len: tamanho da query

- S.Aligned: percentual do 

- Organisms: nome do organismo

- Tot.Hits: total de hits do 

O resultado da pesquisa 

clicando sobre o nome da coluna com o 

Também é possível definir a quantidade de registros que serão exibidos por página através da opção 

“Show”. Por padrão o sistema exibe 75 registros por página, mas é possível altear para 

500 registros por página. Para obter mais detalhes de um

mouse, sobre ele. Com isso, o sistema retornará mais informações desse 

individual. A Figura 13 apresenta o resultado de u

FIGURA 13 – Visualização dos resultados

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017.

 

O LBXR também permite realizar busca automatizada no site do NCBI clicando com o 

mouse no identificador de acesso ao GenBank. 

NCBI para a sequência com identificador 

 

Q.Aligned: percentual do contig alinhado; 

query; 

S.Aligned: percentual do subject alinhado; 

organismo; 

 contig. 

O resultado da pesquisa retorna em formato de tabela e pode ser ordenado 

da coluna com o mouse. Essa ordenação é feita pelo plugin

Também é possível definir a quantidade de registros que serão exibidos por página através da opção 

”. Por padrão o sistema exibe 75 registros por página, mas é possível altear para 

. Para obter mais detalhes de um determinado contig, deve

mouse, sobre ele. Com isso, o sistema retornará mais informações desse contig na tela de forma 

apresenta o resultado de uma busca no sistema LBXR. 

 

esultados BLAST pelo LBXR 

Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

O LBXR também permite realizar busca automatizada no site do NCBI clicando com o 

acesso ao GenBank. A Figura 14 mostra um exemplo de busca no site do 

NCBI para a sequência com identificador FJ345354.1. 
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pode ser ordenado por colunas, 

plugin DataTables. 

Também é possível definir a quantidade de registros que serão exibidos por página através da opção 

”. Por padrão o sistema exibe 75 registros por página, mas é possível altear para 100, 300 ou 

deve-se clicar, com o 

na tela de forma 

 

O LBXR também permite realizar busca automatizada no site do NCBI clicando com o 

de busca no site do 
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FIGURA 14 – Busca automática de uma sequência encontrada no LBXR no site do NCBI. 
Busca automática da sequência de número FJ345354.1 no site do NCBI. 

 

 

7.1.6  Distribuição de organismos 

 

 O LBXR retorna a informação sobre os diferentes organismos para os quais a maioria 

das sequências foi alinhada em cada hit. Essa informação apresenta um gráfico interativo, 

permitindo ao usuário navegar por entre os dados e organizálos. Essa funcionalidade é acessada 

através da barra de navegação: “Information”  “Organisms Distribuition” sendo possível filtrar a 

informação através dos campos de seleção: 

- Project: nome do projeto cadastrado; 

- Anottation Type: tipo de anotação (All; STANDART; PRECICTED; TPA); 

- Distribution Type: (Normal: pesquisa em todos os hits e contigs; Limit HSP: pesquisa 

por hits e contigs de acordo informados na variável “Limite de HSP”); 

- Graphic type: tipo de gráfico (pizza ou barra); 

- Number of species to show: número de organismos a serem exibidas no gráfico. 

  A Figura 15, mostra da tela Organisms Distribuition com uma lista e um gráfico da 

distribuição de organismos.   
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FIGURA 15 - Tela: Organisms distribuition. Dados gerados no LBXR referentes ao BLAST output de Caragata e 
colaboladores (2017). 

 
Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 
 
 

7.1.7   Relatório estatístico do alinhamento 

 

 O sistema gera um relatório em forma de tabela, contendo informações estatísticas do 

BLAST output importado pelo LBXR. Essa informação está disponível na barra de navegação: 

“Information  Report”. O usuário pode inserir filtros de busca através dos seguintes campos: 

nome do projeto e tipo de gráfico. A busca é realizada da seguinte forma: após o usuário preencher 

os filtros e clicar no botão “Search”, a página é encaminhada para outro arquivo, que contém 

funções PHP com várias consultas SQL; após a execução de todas as consultas, o PHP retorna os 

dados na tela.   

 As seguintes informações são fornecidas: nome do projeto, descrição do projeto e data 

da carga, total de registros, contigs importados, valor da variável “Max.Value of HSP”, total de 
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registros e contigs referentes variável “Max.Value of HSP”, informações da quantidade de registros 

por tipo de anotação e número de BLAST hits.  

 Um exemplo de relatório gerado pelo LBXR pode ser viasualizado na Figura 16.   

 

FIGURA 16 - Exemplo de relatório gerado pelo sistema. Dados gerados no LBXR referentes ao BLAST output de 
Caragata e colaboladores (2017). 

 
Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 
 
 

7.2 Validação do sistema LBXR 

 
 Nessa Seção, apresentamos como foi realizada a validação do sistema LBXR, 

alimentando o sistema com os dados disponibilizados pelo grupo de pesquisa da Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ). 

 



65 

 

7.2.1  Instalação do sistema 

 

 O LBXR foi instalado em um computador de arquitetura x86_64, com processador 

“Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz”, com 14 GigaBytes de memória RAM. O sistema 

operacional usado foi o Linux com distribuição Red Hat CentOS, na versão 7. O servidor de 

aplicação instalado foi o Apache, na versão 2.0 e o banco de dados foi o MariaDB, na versão 

10.1.22. Optou-se pela instalação do servidor de aplicação e do banco de dados no mesmo 

computador Linux local, para que os dados a serem inseridos no banco de dados, não trafegassem 

na rede, aumentando o desenpenho da carga dos dados.  Todos os passos para instalação das 

tecnologias e do sistema LBXR estão descritos no APÊNDICE A. 

 

7.2.2  Carga do BLAST output no LBXR 

 

 Executou o script loadBlastXml, no bash do Linux, para a carga dos dados do BLAST 

output de Caragata e colaboladores (2017), gerado no formato XML (Figura 17). Esse arquivo 

descompactado tem o tamanho de 9,5 Gigabytes e 73.853.531 linhas. O tempo total para carga dos 

dados foi de 32 horas. O tempo para carga dos dados foi de 11 horas e tempo para tratamento da 

informação foi de 21 horas. 

 

FIGURA 17 – Execução do script loadBlastXml.sh para carga do blast output  

 
 
Fonte: captura de tela do bash do Linux, 2017. 
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7.2.3 Resultados gerados pelo sistema LBXR 

 

 O sistema importou 7.183.425 registros para o banco de dados do LBXR, que 

corresponde a 26.106 contigs. Foram identificados 5.624.679 registros com o tipo de anotação 

“STANDART”, 555.763 com o tipo “PREDICTED” e 2.983 com o tipo “TPA”.  Aplicou-se o valor 

“1” para a variável “Max.Value of HSP”, com isso, as pesquisas no sistema passaram a consultar 

em 5.798.802 registros (24.772 contigs). A Tabela 3 mostra o resumo dessas informações 

disponibilizadas pelo relatório do sistema. 

 

TABELA 3 - Informações geradas pelo relatório do sistema LBXR 

Limit HSP  1 

Total Records 7.183.425 

Total records with HSP filter  5.798.802 

Discarded records with HSP filter 1.384.623 

Total contigs 26.103 

Total contigs with HSP filter 24.772 

Annotation Type Standart 5.624.679 

Annotation Type PREDICTED 1.555.763 

Annotation Type TPA 2.983 

 
Fonte: dados gerados pelo sistema, 2017. 

 

 Dos 58.013 contigs, de todo o conjunto de dados alinhado, 26.103 (45%) encontraram 

hit no alinhamento do BLAST e 31.910 (55%)  dos contigs montados, não encontraram hit no 

alinhamento do BLAST. Essa informação pode ser visualizada no Gráfico 1.  
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GRÁFICO 1 – Número de BLAST hits gerados pelo LBXR referente 
ao estudo de Caragata et al. (2017) 

 
Fonte: captura de tela dos dados gerados pelo sistema, 2017. 

 

  Foram identificados vários organismos pelo sistema. A Tabela 4 apresenta algums 

organismos identificados com maior represatividade no banco de dados. Esses dados foram gerados 

na opção “Information”  “Organisms Distribuition”. A espécie Aedes albopictus, obteve o maior 

número de ocorrências com 8.199 ocorrencias, seguida pela espécie Aedes aegypti com 5.341 

ocorencias. O Gráfico 2  também apresenta a distribuição desses organismos. 

 

TABELA 4 - Distribuição de organismos por contigs únicos. 
Dados gerados no LBXR referentes ao BLAST output de 
Caragata e colaboladores (2017).  

Organismo Quantidade 

Aedes albopictus 8.199 

Aedes aegypti 5.341 

Homo sapiens 711 

Culex quinquefasciatus 348 

Human DNA 164 

Propionibacterium acnes 120 

Aedes atropalpus 98 

Fonte: dados gerados pelo sistema, 2017. 
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GRÁFICO 2 - Distribuição de organismos gerados pelo LBXR referente ao 
estudo de Caragata et al. (2017)  

 
Fonte: captura de tela dos dados gerados pelo sistema, 2017. 

 

 

        A população total de mosquitos gerada representa 91,1% do total de organismos. A 

Tabela 5 mostra os organismos dessa população. 
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TABELA 5 - População total de organismos de espécoes 
de mosquitos dos hits do alinhamento. Dados gerados no 
LBXR referentes ao BLAST output de Caragata e 
colaboladores (2017). 

Organismos Quantidade 

Aedes albopictus 52,8 % 

Aedes aegypti 34,4 % 

Culex quinquefasciatus 2.2 % 

Aedes atropalpus  0.6 % 

Armigeres subalbatus  0.6 % 

Anopheles gambiae  0,5 % 

Ochlerotatus atropalpus 0,1 % 

Fonte: o autor, 2017. 
 

 Realizou-se buscas no sistema para identificar contigs referentes ao organismo “Aedes 

aegypiti” e “Aedes albopictus” com os filtros de “% of query aligned >= 95%” e “% of subject 

aligned >= 95%”. Para o organismo “Aedes aegypti”, foram identificados sete contigs (Figura 18), 

e para o organismo “Aedes albopictus”, foram identificados dois contigs (Figura 19). 

 

FIGURA 18 – Resultado da busca por Aedes aegypiti 

 
Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 
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FIGURA 19 – Resultado da busca por Aedes albopictus 

 
Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 

 

Foram identificados 54 contigs para a bactéria Wolbachia. A Figura 20 mostra um 

trecho da tela com esses contigs.   

 
 

FIGURA 20 – Resultado da busca por Wolbachia 

 
Legenda: Tela com print dos últimos registros identificados para a bactéria Wolbachia. 
Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 
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7.3 Comparações do LBXR com outros programas 

  

Nessa seção apresentamos como foi o processo da carga do BLAST output no programa 

Geneious.  Os dados gerados foram comparados com o LBXR. 

  

7.3.1 Carga do output no Geneious 

  
 A carga do BLAST output no Geneious não foi concluída por completo. O programa 

apresentou erro de memória, no processo de importação, carregando somente 10.007 registros, o 

que equivale a 0,13% do total de registros. A Figura 21 apresenta a mensagem de erro de memória 

gerado pela ferramenta Geneious.  

 

FIGURA 21 - Tela de erro do Genesis ao importar o BLAST output 

 
Fonte: captura de tela do Genesius, 2017. 

 

7.3.2 Visualização dos resultados no Geneious 

 
 A visualização dos resultados no Geneious foi realizada através de pesquisas por 

contigs. Pesquisou-se, no filtro de seleção, pelo contig comp7_c0_seq2. A Figura 22 apresenta o 

resultado dessa pesquisa. 
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Não foi possível executar outras funcionalidades visto que a ferramenta foi instalada na 

versão Trial. Para se instalar outra vesão é necessário adquirir a licença de uso. 

 

 
FIGURA 22 - Resultado da pesquisa no Genesius para o contig comp7_c0_seq2 

 
 
Fonte: captura de tela do Genesius, 2017. 

 
 

 O mesmo contig foi pesquisado no LBXR, retornando resultados similares com o 

Genesius. A Figura 23 apresenta o resultado dessa busca.  

 
 

FIGURA 23 - Resultado da pesquisa no LBXR para o contig comp7_c0_seq2 

 
Fonte: captura de tela do sistema LBXR, 2017. 
 

 Com as informações retornadas nos dois sistemas, foi feita uma comparação entre os 

resultados (Tabela 4). Observa-se que o Geneious não realiza tratamento da informação com 

aprsentado nos campos: Organisms, Description e Genbank. 
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TABELA 4 – Comparação do contig ‘comp7_c0_seq2’ entre os sistemas o LBXR e o Geneious 
 LBXR Geneious 
Contig comp7_c0_seq2 comp7_c0_seq2 

Hit 1 1 

HSP 1 1 

Accession 4500998 4500998 

Hit len 5744 5744 

Organisms Aedes aegypti XM_001652690.1 Aedes 

 
Description 

Aedes aegypti AAEL007402-
RA (MED1_AEDAE), partial 
mRNA 

XM_001652690.1 Aedes aegypti 
AAEL007402-RA 
(MED1_AEDAE), partial mRNA 

Genbank XM_001652690.1 * 

Bit-score 268.111 268.11 

E-value 1.89e-67 1.89e-67 

Query len 792 792 

Q. aligned 231/5744 (29.17 %) Não calculado 

S. aligned 231/792 (4.02 %) Não calculado 

Identities  207/231 (89%) 207/231 (89%) 

Positives   207/231 (89%) 207/231 (89%) 

Gaps  Não calculado 0/231 (0%) 
Legenda: O número de acesso ao Genbank é informado no Geneious no campo “Description”. 
Fonte: o autor, 2017. 
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8. DISCUSSÃO 

 

 As tecnologias de sequenciamento de nova geração são métodos baseados no 

processamento paralelo massivo de fragmentos de DNA que geram grande volume de dados (Van 

Dijk et al., 2014). Em alguns estudos, esses dados devem ser montados e anotados, sendo o 

processo de anotação essencial para identificação das sequências. Um dos pacotes de programas 

mais utilizados para a realização de buscas de sequências por similaridade em banco de dados 

biológicos é o BLAST. Os programas hoje disponíveis para interpretação dos resultados gerados 

por este pacote, em sua maioria, apresentam capacidade limitada para o processamento, análise, 

armazenamento e visualização de grande volume de dados gerados pelo BLAST. Dessa forma, este 

trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um sistema de livre acesso, capaz de importar 

grandes volumes de dados gerados por BLAST no formato XML, de forma a facilitar as análises 

das informações geradas. 

 O sistema aqui apresentado, denominado LBXR (Load BLAST XML Results), foi 

desenvolvido possuindo as características para armazenamento de BLAST outputs, gerados no 

formato XML no Banco de Dados Relacional MariaDB, de forma estruturada, o que facilita o 

gerenciamento de grandes volumes de informação. A visualização dos dados pode ser feita por 

meio de uma interface Web que permite o acesso por multiusuários através da conexão com a 

Internet, compartilhando os dados entre uma equipe de pesquisa. O sistema foi desenvolvido com as 

tecnologias PHP, HTML, JavaScript e CSS. Essas linguagens foram escolhidas por terem funções 

dinâmicas dentro de websites e aplicações Web, possuindo assim, documentação e tutoriais 

disponíveis de livre acesso na internet.  

 O LBXR possui um script (loadBlastXml.sh) para carga e tratamento da informação, 

desenvolvido em Shell Script e PL/SQL. A escolha do Shell Script é justificada por ser possível 

trabalhar com grande quantidade de registros de maneira eficiente, e com a possibilidade de utilizar 

comandos SQL. A escolha do PL/SQL é devido à utilização da instrução LOAD XML, que efetua 

cargas de arquivos XML de modo rápido em banco de dados, bem como pela facilidade da 

manipulação de grandes volumes de dados. Pelo fato do script de carga ser desenvolvido em Shell 

Script, o sistema foi hospedado no sistema operacional Linux CentOS 7, com o Apache e SGBD 

MariaDB instalados. Esse sistema operacional possui estabilidade e capacidade de comportar 

grandes fluxos de dados, além de ser disponibilizado gratuitamente (ZDNet, 2014). 
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 O LBXR apresenta como uma das funcionalidades, a possibilidade de identificação de 

organismos, classificação dos diferentes tipos de anotações e realização da contagem do total de 

contigs. Essa tarefa é executada por Procedures de banco de dados dentro do script de carga. 

O LBXR também apresenta várias funcionalidades através da sua interface Web como o 

cadastro de projetos, que permite que sejam feitas várias cargas no mesmo banco de dados, sem 

duplicação da informação. Permite também, apagar os resultados importados no banco que não 

serão mais utilizados, liberando espaço no sistema.  

Esse sistema também apresenta o parâmetro “Max.Value of HSP”, que permite definir a 

quantidade máxima de HSP por hit. Um dos parâmetros para avaliar qualidade de um hit é a 

quantidade HSP associados a ele. Assim, através desse parâmetro é possível avaliar a qualidade de 

montagem do contig, sendo hits com quantidades de HSPs maior que o valor informado, 

descartados dos resultados. 

 Outras funcionalidades do LBXR são a possibilidade de geração de relatórios e gráficos 

referentes à distribuição dos organimos, informações estatísticas do BLAST output, quantidades de 

BLAST hits, contigs importados e não importados, total de registros, etc. Por fim, o LBXR também 

possibilita a recuperação da informação de forma padronizada através da interface Web, composta 

por formulários de pesquisa. Isso permite pesquisar cada sequência de forma individual, retornando 

os resultados da busca de similaridade das sequências selecionadas em forma de tabela. 

Para a validação do LBXR, foi utilizado para entrada de dados no sistema usando o 

BLAST output.  Esses dados foram também utilizados no estudo conduzidos por Caragata e 

colaboradores (2017). Esse output gerou no banco de dados do LBXR 7.183.425 de registros e 

58.013 contigs, totalizando 2,1 Gigabytes de espaço no disco rígido do sistema operacional.  

No estudo de Caragata e colaboladores (2017), foram identificados alguns resultados 

que podem ser comparados com os resultados gerados pelo LBXR. Foi realizada a análise 

comprativa por meio de dois parâmetros: quantidade de contigs e distribuição de organismos.  

 Pela análise dos dados pelo LBXR, verificou-se que dos 58.013 contigs, 26.103 (45%) 

contigs foram identificados com hits e 31.910 (55%) sem hit.  Esses resultados foram semelhantes 

aos obtidos por Caragata e colaboladores (2017).  

 No estudo de Caragata e colaboladores (2017), o total de organismos, referentes a 

população de espécies de mosquitos identificados corresponde a 90,93% do total de organimos além 

de 42 contigs identificados como Wolbachia. Esses dados foram gerados pela ferramenta 

BLAST2GO (https://www.blas2go.com). Já no LBXR foram identificados que a população total de 
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mosquitos era de 91,1% do total de organismos, além de 54 contigs identificados como sendo de 

Wolbachia. Dessa forma, esses dados refletem aqueles publicados por Caragata et al. (2017), mas 

com algumas poucas diferenças. Essas diferenças podem ser explicadas pela forma como foi 

realizada a pesquisa no formulário “View BLAST loads” do LBXR, aplicando-se somente o filtro 

de pesquisa pela palavra-chave “Wolbachia”, no campo “Description”, não aplicando, por exemplo, 

outros filtros de dados como valores mínimos de Query aligned ou Subject aligned. 

Tendo em vista que existem diversas ferramentas para análise de BLAST outputs no 

formato XML, foi feita a comparação do LBXR frente a um programa proprietário para verificação 

da capacidade de carga de grandes volumes de dados e como os resultados são apresentados ao 

usuário.  

O programa proprietário escolhido foi o Geneious (Kearse et al., 2012). A infraestrutura 

requerida para instalação da versão Server desse programa é um servidor Linux 8-core 64 bits com 

24 Gb de RAM com Java Virtual Machine (https://www.geneious.com/geneious-server).    

Em relação à capacidade de importar grande quantidade de registros, o sistema mostrou-

se incapaz de importar o BLAST output, apresentando erro de memória e importando somente 

10.007 registros, o que equivale a 0,13% do total de registros.  Tendo em vista a pouca quantidade 

de dados importados, a análise dos resultados foi feita somente com a quantidade de dados 

importados pelo sistema. Para essa análise foi pesquisado o mesmo contig nos dois sistemas através 

de busca por textos e/ou palavras-chave. Ambos se mostraram eficientes na busca de informação 

por buscas do mesmo contig. Analisando a informação apresentada por um contig, observou-se que 

o Geneious não realiza tratamento da informação. Como o Geneious foi instalado na versão Trial, 

tendo funcionalidades restritas, conclui-se que esse fator pode ter influenciado no desempenho do 

sistema. Em contra partida, o Geneious apresenta vantagens em relação ao LBXR por ampliar suas 

funcionalidades e recursos com a instalação de plugins, oferecendo funcionalidades extras, contudo 

com um preço elevado para adquirir a respectiva licença de uso. Podemos citar entre as 

funcionalidades extras as operações relacionadas à anotação em geral, informações sobre o 

alinhamento, construção de árvores, integração com o BLAST, dentre outras funcionalidades. 

Todos esses recursos estão disponíveis na versão paga, que custa em torno de $ 2.495 dólares por 

um período de três anos (https://www.geneious.com/pricing/). 

Não foi possível realizar a compração do LBXR com programas de livre acesso. Não foi 

encontrado um programa capaze de importar o BLAST output, no formato XML, com grande 

quantidade de dados. Por exemplo, o programa BlastViewer não consegue trabalhar com arquivos 
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moderadamente grandes, com mais 35.000 consultas ou arquivo XML superior a 500 MB 

(Neumann et al., 2014).  

Com base nos resultados encontrados no presente estudo, a utilização de um banco de 

dados relacional no LBXR mostrou ser eficiente para trabalhar com grande quantidade de dados de 

sequenciamento. A partir dos resultados aqui apresentados, o sistema pode ser considerado um 

importante módulo ou ferramenta complementar às plataformas de anotações existentes, acelerando 

a volume de dados que um usuário teria que verificar manualmente, por consequência reduzindo 

assim o tempo e o custo envolvido no processo de anotação de sequências.  

 Em nenhum momento o LBXR visa substituir ferramentas comerciais em todas as suas 

tarefas, até mesmo porque várias ferramentas já estão consolidadas no mercado e possuem algumas 

melhorias que as tornam cada vez mais promissoras e funcionais. Não obstante, o LBXR oferece 

facilidade na manipulação de dados gerados pelo BLAST de forma gratuita e sem a necessidade de 

linhas de códigos complexos.  
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9. CONCLUSÃO 

 

 Tem-se, ao final desse trabalho o desenvolvimento de um sistema de livre acesso, 

denominado LBXR (Load BLAST XML Results). O código fonte da aplicação, além de todos os 

scripts desenvolvidos, foi disponibilizado em (https://load-blast-xml-results.sourceforge.io). 

 O sistema permite que sejam importados resultados obtidos por meio de pesquisas de 

similaridade a partir do BLAST, com resultados gerados no formato XML para o banco de dados 

relacional MariaDB ou MySQL. O sistema possui uma interface Web, desenvolvida com as 

tecnologias PHP, HTML, Javascript, e CSS e um script de carga de dados e tratamento da 

informação, desenvolvido em Shell Script e PL/SQL, devendo ser instalado em computadores 

Linux com servidor Web Apache instalado.  

Esse sistema possui como funcionalidades o cadastro de projetos, deleção de cargas, 

relatórios e gráficos de distribuição de organismos e total de contigs por hit. Apresenta também 

como destaque o parâmetro “Max.Value of HSP”, que permite definir a quantidade máxima de HSP 

por  hit, além de formulários para a recuperação da informação. 

Os resultados de validação do sistema mostraram-se confiáveis e com desempenho 

satisfatório. O LBXR também foi comparado com um programa proprietário e um de livre acesso, 

mostrando melhor desempenho no carregamento de grande volume de dados, em relação aos dois 

programas usados para comparação. O sistema aqui desenvolvido também apresenta a capacidade 

de realizar o tratamento da informação, buscando informações referentes ao nome do organismo a 

partir do qual foram obtidas as sequências, função essa que os dois sistemas não desempenham.  

 O LBXR foi criado para facilitar a análise dos resultados gerados por BLAST com 

grande quantidade de dados, contribuindo assim para aceleramento do processo de anotação de 

sequências, possibilitando uma análise em larga escala mais eficiente.  O LBXR pode ser um 

importante módulo para complementar as plataformas e sistemas existentes de anotação, pois reduz 

o tempo e o custo envolvido no processo de anotação de transcritomas. 

Não está descartado o levantamento de novas funcionalidades para o sistema, tais como, 

por exemplo, uma futura ampliação da gama de parâmetros nas tabelas; inserção de parâmetros para 

um melhor comportamento do sistema; inserção de filtros facilitando a visualização e análise dos 

dados através de relatórios e gráficos. Mas, para isso, será necessária a utilização do LBXR em 

outras pesquisas, gerando-se novas cargas de dados.  Acredita-se que com essas cargas e a extensão 
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da base de dados com o acréscimo de registros, pode-se surgir modificações no sistema, tornando-o 

de alta portabilidade para novas versões. 



80 

 

REFERÊNCIAS 

 
ACHOUR, M.  et al. PHP: Manual do PHP - Manual. © 1997-2017 the PHP Documentation 

Group, 2017-11-12,  2017.  Disponível em: < https://secure.php.net/manual/pt_BR/ >,  acesso em: 

06/07/2017. 

ANTUNES, L. P.; OLIVEIRA, J. C. F. D. Metagenômica. In: Leandro Marcio Moreira. (Org.). 

Ciências genômicas: fundamentos e aplicações. 1ed.Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de 

Genética, 2013. 

APACHE. Welcome to The Apache Software Foundation! ,  2017.  Disponível em: < 

https://www.apache.org/ >. Acesso em: 09/08/2017. 

BAIROCH, A.; APWEILER, R. The SWISS-PROT protein sequence database and its supplement 

TrEMBL in 2000. In: (Ed.). Nucleic Acids Res, v.28, 2000.  p.45-8.  ISBN 0305-1048 (Print)1362-

4962 (Electronic). 

BATEMAN, A.  et al. The Pfam protein families database. Nucleic Acids Res, v. 32, n. Database 

issue, p. D138-41, Jan 2004. ISSN 1362-4962. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14681378 >.  

BENSON, D. A.  et al. GenBank. Nucleic Acids Res, v. 43, n. Database issue, p. D30-5, Jan 2015. 

ISSN 1362-4962. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25414350 >.  

BLASTSTATION. BlastStation: All in One BLAST Client.  2017.  Disponível em: < 

http://www.blaststation.com/intl/en/index.php >. Acesso em: 12/02/2017. 

BORÉN, A.; SANTOS, F.R. Biotecnologia Simplificada. Editora Suprema. Viçosa, MG, (2001).  

 
BUCHFINK, B.; XIE, C.; HUSON, D. H. Fast and sensitive protein alignment using DIAMOND. 

Nat Methods, v. 12, n. 1, p. 59-60, Jan 2015. ISSN 1548-7105. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25402007 >.  

CAMACHO, C.  et al. BLAST+: architecture and applications. BMC Bioinformatics, v. 10, p. 421, 

Dec 2009. ISSN 1471-2105. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003500 >.  



81 

 

CARAGATA, E. P.  et al. The transcriptome of the mosquito Aedes fluviatilis (Diptera: Culicidae), 

and transcriptional changes associated with its native Wolbachia infection. BMC Genomics, v. 18, 

n. 1, p. 6, Jan 2017. ISSN 1471-2164. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28049478 >.  

CHARTS, G. Google Charts Support | Charts | Google Developers.  2017.  Disponível em: < 

https://developers.google.com/chart/interactive/support >. Acesso em: 10/06/2017. 

CLARK, K.  et al. GenBank. Nucleic Acids Research, v. 44, n. D1,  2017. ISSN 0305-1048. 

Disponível em: < https://academic.oup.com/nar/article-pdf/44/D1/D67/9483609/gkv1276.pdf >.  

COLE, J. R.  et al. Ribosomal Database Project: data and tools for high throughput rRNA analysis. 

Nucleic Acids Res, v. 42, n. Database issue, p. D633-42, Jan 2014. ISSN 1362-4962. Disponível 

em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24288368 >.  

DATATABLES. DataTables Manual. p. The documentation here is for DataTables 1.10 and newer.,  

2017.  Disponível em: < https://datatables.net/manual/index#DataTables-Manual >. Acesso em: 

07/06/2017. 

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 8ª edição. Editora Campus, 2004. 

 
DIGIAMPIETRI, L.; RUIZ, J. C. Construindo banco de dados biológicos. In: Leandro Marcio 

Moreira. (Org.). Ciências genômicas: fundamentos e aplicações. 1ed.Ribeirão Preto: Sociedade 

Brasileira de Genética, 2013. 

ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. Editora: Addison - Wesley. 6ª 

edição, 2011. 

 
EKBLOM, R.; WOLF, J. B. W. A field guide to whole-genome sequencing, assembly and 

annotation. Evol Appl, v. 7, n. 9, p. 1026-42, Nov 2014. ISSN 1752-4571 (Print)1752-4571 

(Electronic). Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1111/eva.12178 >.  

FIETTO, J. L. R.; MACIEL, T. E. F. Sequenciamento de Genomas. In: Leandro Marcio Moreira. 

(Org.). Ciências genômicas: fundamentos e aplicações. 1ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de 

Genética, 2013 



82 

 

FACTSHEET, Bioinformatics. Just the Facts: A Basic Introduction to the Science Underlying 

NCBI Resources. 2006. Disponível em: < 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF4350/h07/undervisningsmateriale/Bioinformatics%

20and%20Molecular%20Genetics%20_%20Intro%20NCBI.pdf >, acesso em 29/10/2016. 

 
FLYBASE. FlyBase: The Drosophila Database. Nucleic Acids Research, v. 24, n. 1, p. 53-56,  

2017. ISSN 0305-1048. Disponível em: < https://academic.oup.com/nar/article-

pdf/24/1/53/6966809/24-1-53.pdf >.  

GÖTZ, S. Blast2GO - Functional Annotation and Genomics.  2017.  Disponível em: < 

https://www.blast2go.com/blast2go-pro > , acesso em 01/09/2016.  

HAAS, B. J.  et al. De novo transcript sequence reconstruction from RNA-seq using the Trinity 

platform for reference generation and analysis. Nat Protoc, v. 8, n. 8, p. 1494-512, Aug 2013. ISSN 

1750-2799. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23845962 >.  

HAGEN, J. B. The origins of bioinformatics. Nat Rev Genet, v. 1, n. 3, p. 231-6, Dec 2000. ISSN 

1471-0056 (Print)1471-0056. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1038/35042090 >.  

HE, J.; DAI, X.; ZHAO, X. PLAN: a web platform for automating high-throughput BLAST 

searches and for managing and mining results. BMC Bioinformatics, v. 8, p. 53, Feb 2007. ISSN 

1471-2105. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291345 >.  

HEATHER, J. M.; CHAIN, B. The sequence of sequencers: The history of sequencing DNA. In: 

(Ed.). Genomics, v.107, 2016.  p.1-8.  ISBN 0888-7543 (Print)1089-8646 (Electronic). 

HENSON, J.; TISCHLER, G.; NING, Z. Next-generation sequencing and large genome assemblies. 

Pharmacogenomics, v. 13, n. 8, p. 901-15, Jun 2012. ISSN 1744-8042.  

HEYCYLLI. Cylindrical BLAST Viewer.  2017.  Disponível em: < 

https://sourceforge.net/projects/cyl-viewer/ >, , acesso em 11/02/2017..  

HUSON, D. H.  et al. MEGAN analysis of metagenomic data. Genome Res, v. 17, n. 3, p. 377-86, 

Mar 2007. ISSN 1088-9051. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17255551 >.  



83 

 

JOHNSON, M.  et al. NCBI BLAST: a better web interface. Nucleic Acids Res, v. 36, n. Web 

Server issue, p. W5-9, Jul 2008. ISSN 1362-4962. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18440982 >.  

KEARSE, M.  et al. Geneious Basic: an integrated and extendable desktop software platform for the 

organization and analysis of sequence data. Bioinformatics, v. 28, n. 12, p. 1647-9, Jun 15 2012. 

ISSN 1367-4803. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/bts199 >.  

KUIKEN, C.; KORBER, B.; SHAFER, R. W. HIV sequence databases. AIDS Rev, v. 5, n. 1, p. 52-

61, 2003 Jan-Mar 2003. ISSN 1139-6121. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12875108 >.  

LAGNEL, J.; TSIGENOPOULOS, C. S.; ILIOPOULOS, I. NOBLAST and JAMBLAST: New 

Options for BLAST and a Java Application Manager for BLAST results. Bioinformatics, v. 25, n. 

6, p. 824-6, Mar 15 2009. ISSN 1367-4803. Disponível em: < 

http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btp067 >.  

NAGARAJAN, N.; POP, M. Sequence assembly demystified. Nat Rev Genet, v. 14, n. 3, p. 157-

67, Mar 2013. ISSN 1471-0064. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23358380 

>.  

MARIADB. About MariaDB - MariaDB.org.  2017.  Disponível em: < https://mariadb.org/about/ >.  

NAHUM, L. A.; RUIZ, J. C. Filogenômica. In: Leandro Marcio Moreira. (Org.). Ciências 

genômicas: fundamentos e aplicações. 1ed.Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2013. 

NEUMANN, R. S.; KUMAR, S.; BLAST Grabber User Guide, [2017]. Disponível em: < 

http://folk.uio.no/ralfne/BLASTGrabberUserGuide.pdf >, acesso em 11/02/2017. 

 
NEUMANN, R. S.; KUMAR, S.; SHALCHIAN-TABRIZI, K. BLAST output visualization in the 

new sequencing era. Brief Bioinform, v. 15, n. 4, p. 484-503, Jul 2014. ISSN 1477-4054. 

Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23603091 >.  

NEWS, N. Third Party Annotation | Fall/Winter 2002.  2017.  Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ >, acesso em 19/07/2017. 



84 

 

PLANTGBD. Resources for Comparative plant genomics. Disponível em: < 

http://www.plantgdb.org/MuSeqBox/MuSeqBox.php >, acesso em: 10/02/2017. 

 
PROSDOCIMI, F. Introdução à Bioinformática, 2007. Disponível em < 

http://www2.bioqmed.ufrj.br/prosdocimi/FProsdocimi07_CursoBioinfo.pdf >, acesso em 

29/09/2016. 

 
PROSDOCIMI, F. et. al. Bioinformática: Manual do Usuário. Biotecnologia Ciência & 

Desenvolvimento. n. 29, 2002. Disponível em < 

http://www.academia.edu/546335/Bioinform%C3%A1tica_manual_do_usu%C3%A1rio >, acesso 

em 29/09/2016. 

  
PRUITT, K. D.; TATUSOVA, T.; MAGLOTT, D. R. NCBI reference sequences (RefSeq): a 

curated non-redundant sequence database of genomes, transcripts and proteins. Nucleic Acids Res, 

v. 35, n. Database issue, p. D61-5, Jan 2007. ISSN 0305-1048. Disponível em: < 

http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkl842 >.  

RESOURCES, T. Third-Party Annotation (TPA) Sequences.  2017.  Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ >.  

SANGER, F.; NICKLEN, S.; COULSON, A. R. DNA sequencing with chain-terminating 

inhibitors. Proc Natl Acad Sci U S A, v. 74, n. 12, p. 5463-7, Dec 1977. ISSN 0027-8424. 

Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/271968 >.  

SANTOS, F. R.; ORTEGA, J. M. Bioinformática aplicada à Genômica. Manuscrito para 

capítulo do Biowork IV, [2012]. Disponível em: 

<ftp://ftp.ufv.br/dbg/material%20curso%20bioinfo/Leitura%20Complementar/artigos/Bioinform%

E1tica%20aplicada%20%E0%20Gen%F4mica.pdf >, acesso em 29/09/2016. 

 
SUYAMA, M.; TORRENTS, D.; BORK, P. BLAST2GENE: a comprehensive conversion of 

BLAST output into independent genes and gene fragments. Bioinformatics, v. 20, n. 12, p. 1968-

70, Aug 2004. ISSN 1367-4803. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15037510 >.  

TEA Bioinformatics. Laboratory for Functional Genomics and Bioinformatics, 2017. 

Disponível em: < http://www.dbbm.fiocruz.br/BioParser.html >, acesso em: 11/02/2017. 



85 

 

 
VAN DIJK, E. L.  et al. Ten years of next-generation sequencing technology. Trends Genet, v. 30, 

n. 9, p. 418-26, Sep 2014. ISSN 0168-9525. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25108476 >, acesso em: 10/11/2017. 

 
VARUZZA, L. Introdução à análise de dados de sequenciadores de nova geração versão 2.0.1. 

Abril de 2013. Disponível em: < http://lvaruzza.com/files/apostila_bioinfo_2.0.1.pdf >, acesso em 

1/11/2016. 

 
VERLI, H et al. Bioinformática da Biologia à Flexibilidade Molecular.  1a edição - São Paulo. 

SBBq, 2014. 

W3SCHOOLS. W3Schools Online Web Tutorials.  2017.  Disponível em: < 

https://www.w3schools.com/ >, acesso em: 01/07/2017. 

XING, L. and Brendel, V. (2000). MuSeqBox: a program for multi-query sequence BLAST 

output examination. Bioinformatics 17, 744-745. 

 
ZDNet. Red Hat incorporates 'free' Red Hat clone CentOS. 7 de Janeiro de 2014. Disponível 

em: < http://www.zdnet.com/article/red-hat-incorporates-free-red-hat-clone-centos/ >, acesso em: 

10/11/2017. 

 
WHEAT, C. W.; VOGEL, H. Transcriptome sequencing goals, assembly, and assessment. Methods 

Mol Biol, v. 772, p. 129-44,  2011. ISSN 1064-3745. Disponível em: < 

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-61779-228-1_7 >.  

ZHANG, H. Alignment of BLAST high-scoring segment pairs based on the longest increasing 

subsequence algorithm. Bioinformatics, v. 19, n. 11, p. 1391-6, Jul 2003. ISSN 1367-4803. 

Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12874051 >.  

ZUG, R.; HAMMERSTEIN, P. Still a host of hosts for Wolbachia: analysis of recent data suggests 

that 40% of terrestrial arthropod species are infected. PLoS One, v. 7, n. 6, p. e38544,  2012. ISSN 

1932-6203. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22685581 >.  

XML. In: WIKIPEDIA a enciclopédia livre. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/XML >, 

acesso em 22/01/2017. 



86 

 

APÊNDICES 
 

A. MANUAL DE INSTALAÇÃO DO LBXR 
 

 Para realizar o dowload do LBXR, acessar o seguinte endereço: https://load-blast-xml-
results.sourceforge.io. 

 

 
Install services 
 

1. Install services 
 

      # yum install httpd | epel-releas | unzip 
      # yum install php –enablerepo=epel 

 
 Start service apache (httpd) 

  
       # service httpd start 
       # chkconfig httpd on 
 
 Release port 80 on firewall (iptables) and restart services 

 
       # iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
       # service iptables restart 
 
 
Install database MariaDB 
 

1. Create the file "MariaDB.repo" in the directory "/etc/yum.repos.d/" and insert the content 
below into the file. For a newer version of MariaDB, please refer to: 
https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=UFSCar&distro=CentOS&
distro_release=centos6-amd64--centos6&version=10.2 

 
      # vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 
 

# MariaDB 10.2 CentOS repository list - created 2017-06-06 13:46 U  
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/ 
[mariadb] 
name = MariaDB 
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos6-amd64 
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB 
gpgcheck=1 

 
2. Install MariaDB 
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      # yum install MariaDB-server | MariaDB-client 
      # systemctl start mariadb 
      # chkconfig mariadb on 
 

 
 
Import schema 
 

1. Acess database MariarDB 
 
      # mysql –u <USUARIO> -p <SENHA> 
      # mysql 
 

2. Create the database and grant access privileges, where <PASSWORD> your password to 
access the database. 
 
mysql> create database lbxr; 
mysql> grant all privileges on LBXRdb.* to ‘usrlbxr '@'localhost' identified by '<SENHA>'; 
 

3. Import the system database. The file lbxr.sql" is available in the database/lbxr.sql folder 
 
# mysql -u usrlbxr -p <SENHA> lbxr <  lbxr.sql 

 
 

 
Install and configure interface web 
 

1. Unzip the "lbxr.tar" file and copy the "lbxr" folder to the /var/www/html/ 
 
# tar zxvf lbxr.tar 
# cp –pr lxbr /var/www/html/ 

 
2. Change folder permission 

 
# chmod –R 755 /var/www/html/lbxr 
# chow –R 48.48 /var/www/html/bxr 
 

3. Change the "lbxr/conf/dbconfig.php" file with the database access information by 
modifying the user, password, and database name 
 
# vim /var/www/html/lbxr/conf/dbconfig.php 
 

<?php 
error_reporting(0); 
$host = "localhost"; 
$user = " usrlbxr"; 
$password = "<SENHA>"; 
$database = "lbxr"; 
mysql_connect($host,$user,$password); 
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mysql_select_db($database); 
?> 

 
4. Change the $ path variable to the address of your server in the "lbxr/header.php" file 

 
# vim lbxr/header.php  
 
Example: 
 

<?php include "conf/dbconfig.php"; include "../querys.php"; $path="http://<SERVER>/lbxr/"; ?> 

 
5. Change database access in script loadBlastXml.sh 

 
# vim  lbxr/scriptLoadBLAST/loadBlastXml.sh 
 
Example: 

database='mysql -u usrlbxr -p <SENHA> lbxr '; 
 

6. Change database access in script loadBlastXml.sh 
 
 # chmod +X lbxr/scriptLoadBLAST/loadBlastXml.sh 

 

 Obs.:  Para acessar o sistema, digite a seguinte endereço no seu navegador Web: 
http://localhost/lbxr/. 
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B. SCRIPT loadBlastXml.sh 
 

#!/bin/bash 
case $1 in 
## Help system ## 
-h ) 
        echo "Sistem help"; 
        echo "./loadBlastXml.sh <param1> <param2> <param3>"; 
        echo ""; 
        echo "<param1> = -h (help) or -l (load)"; 
        echo "<param2> = Number project id"; 
        echo "<param3> = XML (-m7) file format Blast"; 
        exit 
        ;; 
-l ) 
##Configuração do banco de dados## 
database='mysql –u lbxr –p <senha> lbxr; 
id=$($database -se "select count(*) from SEQ_BLAST_XML a where a.id_project = $2"); 
projectok=$($database -se "select 'X' from PROJECT where id_project = $2"); 
##test file## 
if [ -e "$3" ] ; then 
        if [ -z $projectok ];then 
                echo "There is no id $2 for the project in the database."; 
                project=$($database -se "select CONCAT(id_project, ' - ', project_name, ';') from PROJECT"); 
                echo "Registered projects:"; 
                echo $project; 
                exit 
        fi 
else 
        echo "File $3 does not exist"; 
        exit 
fi 
if  [ $id -ge 1 ]; then 
        echo "Could not load!!"; 
        echo "There are: "$id" records uploaded to the project: $2"; 
        echo "To continue it is necessary to inform the code of another project or delete the project data $2 in the 
SEQ_BLAST_XML table."; 
        project=$($database -se "select CONCAT(id_project, ' - ', project_name, ';') from PROJECT"); 
        echo $project; 
        exit 
else 
##Carga do arquivo XML## 
        echo 'Step 1 of 5 - Load in the database.'; 
        date +%r; 
        $database <<MY_QUERY 
        LOAD XML LOCAL INFILE '$3' 
        INTO TABLE SEQ_BLAST_XML ROWS IDENTIFIED BY '<Hsp>' 
        (@'Iteration_iter-num',@'Iteration_query-def', @'Iteration_query-len', @Hit_num, @Hit_def, @Hit_accession, 
@Hit_len, @Hsp_num, @'Hsp_bit-score', @Hsp_evalue, @'Hsp_query-from',@'Hsp_hit-frame', @'Hsp_align-len', 
@Hsp_qseq,@Hsp_hseq ,@Hsp_identity,@Hsp_positive) 
        SET 
        id_project  = $2, 
        Iteration_iter_num = @'Iteration_iter-num', 
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        Iteration_query_def = @'Iteration_query-def', 
        Iteration_query_len = @'Iteration_query-len', 
        Hit_num = @Hit_num, 
        Hit_def = @Hit_def, 
        Hit_accession = @Hit_accession, 
        Hit_len = @Hit_len, 
        Hsp_num = @Hsp_num, 
        Hsp_bit_score = @'Hsp_bit-score', 
        Hsp_evalue= @Hsp_evalue, 
        Hsp_query_from = @'Hsp_query-from', 
        Hsp_align_len = @'Hsp_align-len', 
        Hsp_qseq = null, 
        Hsp_query_from = @'Hsp_query-from', 
        Hsp_align_len = @'Hsp_align-len', 
        Hsp_hseq = null 
MY_QUERY 
##Definição de organismos## 
echo 'Step 2 of 5 - Defining: Hit_def_organisms and Hit_def_id';date +%r; 
$database <<MY_QUERY 
        CALL define_hit_def1($2) 
MY_QUERY 
echo 'Step 3 of 5 - Defining: Hit_def_description';date +%r; 
$database <<MY_QUERY 
        CALL define_hit_def2($2) 
MY_QUERY 
echo 'Step 4 of 5 - Defining: description';date +%r; 
$database <<MY_QUERY 
        CALL define_hit_organisms ($2) 
MY_QUERY 
##Definição de anotações TPA## 
$database <<MY_QUERY 
        CALL define_hit_tpa($2) 
MY_QUERY 
##Contando o total de hits encontrados## 
echo 'Step 5 of 5 - Defining: Hit found and Hit no found'; date +%r; 
hits_found=$($database -se "select count(distinct iteration_iter_num) from SEQ_BLAST_XML where id_project = 
$2"); 
no_hits_found=`grep -c 'No hits found' $3`; 
insert1=$($database -se "INSERT INTO GLOBAL_PARAMETERS (id_project, desc_query, qte_query) VALUES ($2, 
'QUERY_FOUND', $hits_found)"); 
insert2=$($database -se "INSERT INTO GLOBAL_PARAMETERS (id_project, desc_query, qte_query) VALUES ($2, 
'QUERY_NOT_FOUND', $no_hits_found)"); 
echo 'Successfully uploaded to the database!'; date +%r; 
fi 
;; 
*) 
        echo "Signal number $1 is not processed or not informed"; 
        echo "Use: ./cargaBlastXML.sh -h"; 
        exit 
   ;; 
esac 

 

 


