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Abstract. This work intends to describe problematic of the serial analysis in wide 
scale of sequences of rDNA 16S for identification ends and filogenia with free use of 
softwares in the elaboration of a methodology. Describing the stages of the process 
and the functions that softwares carry through in these stages. 

 

 

Resumo. Esse trabalho pretende descrever a problemática da análise serial em 
larga escala de seqüências de rDNA 16S para fins de identificação e filogenia com 
uso de softwares livres na elaboração de uma metodologia. Descrevendo as etapas 
do processo e as funções que os softwares realizam nessas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introdução 
A informação biológica tem crescido em ritmo exponencial, crescimento esse 
determinado por avanços nas técnicas de biologia molecular, como o sequenciamento de 
material genético, e na junção da biologia com a informática, criando uma área do 
conhecimento denominada bioinformática.  

Os sequenciadores atuais têm capacidade de ler no máximo 1000 bases, o que 
exige que o DNA genômico, para ser seqüenciado, seja quebrado em pequenos pedaços 
chamados de clones [Lin, 2001]. Esses clones precisam ser comparados e alinhados, 
para que o DNA original seja remontado. Após a obtenção dos cromatogramas através 
dos seqüenciadores, onde é atribuído um valor de qualidade para cada base seqüenciada, 
são necessárias três fases para a montagem: (1) a conversão de cromatogramas em 
seqüências nucleotídicas; (2) a montagem de contíguos genômicos; e (3) a montagem 
destes contíguos numa seqüência consenso [Docena, 2000]. 

Durante a fase de montagem, nos deparamos com três complicadores: (1) erros 
nos clones, como fragmentos quiméricos ou contaminações com vetores; (2) regiões 
repetidas; e (3) falta de cobertura [Lin, 2001]. Cabendo ainda ressaltar, como problemas 
a serem resolvidos: regiões de tranposons, que podem confundir a montagem; e trechos 
de queda de qualidade abrupta no sequenciamento (“compressão”), causados 
normalmente por estruturas secundárias ou trechos muito ricos em G e C. 

O objetivo do presente trabalho é determinar um pipeline para análise de 
seqüências de rDNA 16S de amostras ambientais, cujo, maior desafio é processar um 
grande número de seqüências. 

2. O processo de leitura, agrupamento e análise 
A metodologia é composta de três partes básicas: Leitura de dados do seqüenciador, que 
consiste em obter os dados de um seqüenciador e montar fragmentos que possam ser 
agrupados por similaridade léxica e por qualidade de suas bases, em clusters. Os 
clusters são submetidos a banco de dados via web para serem identificados ou 
submetidos a softwares para a construção de árvores filogenéticas (árvores de 
parentesco). 

2.1. Leitura do seqüenciador e montagem de fragmentos 

A montagem dos fragmentos tem início com o processo de leitura dos dados do 
seqüenciador, identificando e atribuindo um valor de qualidade para cada base 
nucleotídica identificada, através de um base call, como o Phred [Brent & Phill, 1998]. 
Uma outra função importante do base call é a procura por regiões de contaminantes na 
seqüência produzida. As regiões contaminantes são partes da seqüência obtida que não 
representam o DNA ou o cDNA que se deseja analisar. Tais regiões representam, 
normalmente, partes dos vetores de clonagem onde as seqüências de interesse foram 
inseridas ou pedaços de DNA adaptadores utilizados durante a construção das 
bibliotecas. Como essas regiões não representam seqüências que se deseja analisar, elas 
devem ser retiradas ou mascaradas por um programa. O programa mais utilizado para o 
mascaramento de vetor é o cross-match, responsável por comparar a seqüência de 
interesse com seqüências de vetor e atribuir “X” aos fragmentos idênticos. 



 

2.2. Agrupamentos dos fragmentos em clusters 

Após a geração de arquivos sem contaminantes, contendo a identificação das bases e a 
qualidade, todas essas informações são repassadas a um software de montagem como o 
PHRAP, o CAP3 ou o TIGR Assembler. O CAP3 [Huang & Madan, 1999] é um 
programa de agrupamento amplamente difundido e utilizado na presente metodologia. 

 O objetivo do agrupamento de seqüências na análise de seqüências de rDNA 
16S é diferenciar diferentes UTOs (Unidades Taxonômicas Operacionais) e segundo 
[Kemp & Aller, 2004], a maioria dos estudos considera um valor de similaridade de 
97% para distinguir diferentes UTOs e portanto, assumimos 98% como o valor de 
similaridade para diferenciar UTOs na presente metodologia. 

  O programa de montagem de contigs CAP3 é usado para agrupar seqüências de 
alta qualidade formando os contigs ou clusters. Quando existem seqüências que não 
apresentam similaridade com nenhuma outra e por tanto não são agrupadas, essas 
recebem o nome de singleton. 

 Empiricamente constatamos que apesar dos contigs bem formados e 
eventualmente singletons, ainda havia dois problemas a serem resolvidos: A existência 
de pedaços de seqüências que não faziam parte da seqüência alvo.  Isso foi possível de 
constatar pela natureza do método de clonagem e redundância. Temos dois trechos de 
seqüências conhecidos, esses trechos são os primers, iniciadores e finalizadores da 
seqüência (veja Tabela 1.). A solução é eliminar todo trecho de seqüências anterior ao 
primer iniciador e pós-finalizador, utilizados na etapa de preparo dos clones.  

 

Table 1. Primers inicializador e finalizador.  

Inicializador 518R (5’ ATTACCGCGGCTGCTGG 3’) 

Finalizador  ���������		��
������
	���	
������



 

 O segundo problema a ser enfrentado é a orientação das seqüências. A fita de 
DNA é dupla, sendo que uma fita é complementar a outra (ver Figura 1.). O ideal é que 
as seqüências estejam na orientação 5’ 3’. Contudo, não é possível ou viável a partir de 
técnicas moleculares o controle sobre a orientação das seqüências. 

 

 
Figura 1. Fitas complementares de DNA. 

   

 Para resolver esses dois problemas está sendo desenvolvido um software livre 
(ainda não disponível), que dado dois primers utilizados para preparar os clones, o 
software identificaria os primers nas seqüências e faria as edições necessárias a partir 
dos primers, determinando no caso das seqüências na orientação (3’ 5’) a geração de 
uma nova seqüência, complementar e reversa, pela troca das bases A T e C G e 
mudando o sentido de leitura.  (ver Tabela 2.). 

 

Tabela 2. Seqüência complementar. 
1 – Troca de bases 2 – Geração da 

Seqüência 
complementar 

AATTCCGG 
TTAAGGCC 

TTAAGGCC 
CCGGAATT 

Complementar 
 

CCGGAATT 

  

 Com esse software espera-se integrar as ferramentas de bioinformática e 
aumentar o índice de similaridade com as seqüências dos organismos depositados em 
bancos de dados públicos na web (NCBI e RDP), pela edição das seqüências, tornando 
ainda as inferências filogenéticas mais confiáveis. 

2.3. Identificação e construção de árvores filogenéticas  

Para identificar os organismos seqüenciados os contigs são submetidos ao RDP 
(Ribossomal Database Project), onde através de algoritmos e buscas em banco de dados 
são obtidas informações contendo os nomes dos organismos similares e o grau de 
similaridade. Essas informações são valiosas para o biólogo identificar os organismos 
que estão sendo estudados.  
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 O software utilizado para a construção de arvores filogenética é o Phylip, que 
permite a realização de inferências filogenéticas, processo esse de desenvolver hipóteses 
sobre a relação evolutiva de organismos com base nas suas características observáveis. 
A representação das relações de homologia entre as seqüências de acordo com árvores 
filogenéticas tem sido adotada.  

3. Descrição dos softwares utilizados 
Todos os softwares utilizados nessa metodologia têm distribuição gratuita. Eles 
possuem um tipo de “licença acadêmica” na qual é exigido o comprometimento de não 
usar esse softwares para fins comerciais. Podem ser baixados o código fonte de alguns 
desses softwares, embora eles não sejam open source legalmente. A única exceção é 
software que está sendo desenvolvido para a identificação dos primers, edição e geração 
de seqüências complementares que terá sua distribuição livre e open source. 

3.1 O pacote Phred/Phrap/Consed 

O pacote Phred/Phrap/Consed - desenvolvido por pesquisadores liderados por Phil 
Green, da Universidade de Washington (E.U.A) – é provavelmente o pacote mais 
difundido para fins de montagem de seqüências em projeto de bioinformática. Como 
prova da sua qualidade e robustez, ele foi o utilizado pelo Projeto Genoma Humano do 
Consórcio Internacional suas informações podem ser encontradas em: 
http://www.phrap.org/.  

 O acordo que se assina para obter uma cópia do pacote diz basicamente que você 
não usará o Phred/Phrap/Consed para qualquer fim comercial, incluindo 
seqüenciamento financiado por empresas privadas, que você concorda em não transferir 
o Phred/Phrap/Consed para outros locais, que você concorda em não ceder o programa 
para ninguém, e que você concorda em dar feedback para seus criadores. 

 O software utilizado desse pacote para essa metodologia é o Phred que é 
responsável por ler as bases do arquivo do seqüenciador. As seqüências dos contigs 
geradas pelo Phrap não serão usadas nessa metodologia, utilizando a montagem do 
CAP3. E o último software desse pacote o Consed será usado para visualizar 
informações de qualidade das bases.  

3.2. CAP3 

Seus autores, ao o compararem com o “padrão ouro” (Phrap) demonstraram que, a partir 
dos mesmos reads, o Phrap geralmente gera contigs maiores, mas o CAP3 geralmente 
gera menos erros na seqüência consenso. Os erros de montagem pode ser a presença de 
falsos positivos (quando uma seqüência participa incorretamente de um contig) ou 
falsos negativos (quando uma seqüência deixa de se agrupar a um contig, constituindo 
um singleton incorretamente ou participando incorretamente de outro contig). Maiores 
informações podem ser encontradas em: http://genome.cs.mtu.edu. 

3.3. Phylip e o Ribossomal Database Project (RDP) 

O RDP é um banco de dados público mantido pelo Center for Microbial Ecology – 
Michigan State University, onde é possível utilizar ferramentas para identificação ou até 



 

mesmo depositar novas seqüências de organismos no banco de dados. Pode ser acessado 
pela URL: http://rdp.cme.msu.edu/index.jsp 

 O Phylip é um software livre que acompanha documentação e código fonte. Ele 
foi desenvolvido por Joe Felsenstein do Department of Genome Sciences and the 
Department of Biology at the University of Washington. Pode ser acessado pela URL: 
http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html. 

4. Desenvolvimento de um software integrador 

Na metodologia descrita é usada uma versão alfa de software escrito em Java que 
identifica, edita e gera seqüências complementares das seqüências de interesse. O 
intuito é que esse software funcione como um integrador entre as diversas ferramentas 
de bioinformática, deixando transparente para o usuário final (biólogo) os processos 
realizados desde a saída das informações do seqüenciador até a entrada de dados em um 
sistema de identificação como o RDB ou mesmo o Phylip, para inferências 
filogenéticas. O software será disponibilizado para download em versão livre e open 
source para plataformas Windows e Linux.  
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