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Resumo 
 
HMMs de perfil são um método poderoso para modelar a diversidade de sequências 
biológicas e constituem uma abordagem muito sensível para a detecção de ortólogos 
remotos. Uma potencial aplicação de tais modelos é a detecção de vírus emergentes e 
novos elementos genéticos móveis. Nosso grupo desenvolveu recentemente o GenSeed-
HMM, um programa que emprega HMMs de perfil como sementes para montagem 
progressiva de genes-alvo, utilizando tanto dados genômicos como metagenômicos. No 
presente trabalho foi desenvolvido o TABAJARA, um programa para o desenho racional 
de HMMs de perfil. Partindo de um alinhamento de múltiplas sequências, o TABAJARA 
é capaz de encontrar blocos que são (1) conservados ou (2) discriminativos para dois ou 
mais grupos de sequências. O programa utiliza diferentes métricas para atribuir 
pontuações posição-específicas ao longo de todo o alinhamento e utiliza então uma janela 
deslizante para encontrar as regiões com maiores pontuações. Blocos de alinhamento 
selecionados são então extraídos e utilizados para construir HMMs de perfil. Para validar 
o método, o programa TABAJARA foi empregado para a construção de modelos para 
vírus do gênero Flavivirus e para fagos da família Microviridae. Em ambos os grupos 
virais foi possível se obter modelos de ampla abrangência, capazes de detectar todos os 
membros de um respectivo grupo taxonômico, e modelos de abrangência mais restrita, 
específicos para espécies distintas de Flavivirus (ex. DENV, ZIKV ou YFV) ou 
subfamílias de Microviridae (ex. Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae). Em outra 
validação, foram utilizadas sequências da endonuclease Cas1 para se obter modelos 
capazes de diferenciar CRISPRs de casposons, esses últimos representando uma 
superfamília de transposons de DNA autossintetizantes, os quais originaram o sistema de 
imunidade CRISPR-Cas de procariotos. O TABAJARA conseguiu gerar modelos 
específicos de Cas1 derivada de casposons, permitindo sua diferenciação em relação aos 
seus ortólogos de CRISPRs. No presente trabalho foi desenvolvido ainda o HMM-
Prospector, uma ferramenta que utiliza um conjunto de HMMs de perfil para a triagem 
de dados de sequenciamento genômico ou metagenômico. O programa informa quais são 
os modelos mais reconhecidos pelas leituras, sob valores de corte de pontuação definidos 
pelo usuário, assim como quantas leituras são detectadas por cada modelo. Com esta 
informação, os modelos mais relevantes podem ser utilizados como sementes em 
montagens progressivas com o programa GenSeed-HMM, dentro de uma abordagem 
integrada para a construção de modelos e sua aplicação. Finamente, foi desenvolvido o e-
Finder, um aplicativo genérico para a detecção e extração de elementos multigênicos a 
partir de genomas ou metagenomas montados utilizando HMMs de perfil. O e-Finder 
executa buscas de similaridade entre os HMMs de perfil e as sequências traduzidas dos 
dados montados e checa, em seguida, se os critérios de sintenia pré-definidos foram 
atendidos, incluindo o número mínimo de genes, a ordem dos genes e as distâncias 
intergênicas. As sequências dos elementos são então extraídas, as regiões codificantes 
(ORFs) identificadas e traduzidas conceitualmente em sequências completas de proteínas. 
Para validar esta ferramenta, foram empegados dois estudos de caso, profagos da família 
Microviridae e casposons, utilizando-se HMMs de perfil específicos, construídos com o 
programa TABAJARA. Em ambos os casos, o e-Finder foi executado usando-se a base 
de dados PATRIC, um repositório com mais de 135.000 genomas de bactérias e arqueias. 



 

Foram identificados um total de 91 contigs positivos para casposons a partir de 79 
genomas distintos. No caso dos Microviridae, foram encontrados 104 profagos 
candidatos, estendendo o conhecimento da gama de hospedeiros bacterianos. Em ambos 
os casos, análises filogenéticas confirmaram a correta atribuição taxonômica das 
sequências positivas. Os programas desenvolvidos neste trabalho podem ser utilizados 
isoladamente ou em combinação para detectar e discriminar sequências conhecidas ou 
remotamente relacionadas. Juntamente com o GenSeed-HMM, estes programas 
constituem um conjunto integrado de ferramentas com potencial aplicação na busca de 
novos vírus e elementos genéticos móveis, bem como em qualquer outra tarefa 
relacionada à detecção e/ou discriminação de subgrupos de famílias de sequências 
nucleotídicas ou proteícas. 
 
 
Palavras-chave: Modelos ocultos de Markov, HMMs de perfil, Detecção de vírus, 
Metagenômica, Sintenia, Famílias proteicas. 
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Abstract  
 
Profile HMMs are a powerful way of modeling sequence diversity and constitute a very 
sensitive approach to detect remote orthologs. A potential application of such models is 
the detection of emerging viruses and novel mobile genetic elements. Our group has 
recently developed GenSeed-HMM, a tool that employs profile HMMs as seeds for gene-
targeted progressive assembly using either genomic or metagenomic data. In this work 
we developed TABAJARA, a program for the rational design of profile HMMs. Starting 
from a multiple sequence alignment, TABAJARA is able to find blocks that are either (1) 
conserved across all sequences or (2) discriminative for two or more specific groups of 
sequences. The program uses different metrics to ascribe position-specific scores along 
the whole alignment and then uses a sliding-window to find top-scoring regions. Selected 
alignment blocks are then extracted and used to build profile HMMs. To validate the 
method, we employed TABAJARA to construct models for viruses of the Flavivirus 
genus and phages of the Microviridae family. In both viral groups we were able to obtain 
wide-range models, able to detect all members of the respective taxonomic group, and 
models that are specific to particular Flavivirus species (e.g. DENV, ZIKV or YFV) or 
Microviridae subfamilies (e.g. Alpavirinae, Gokushovirinae and Pichovirinae). In 
another validation, we used sequences of the endonuclease Cas1 to obtain models capable 
of differentiating CRISPRs from casposons, the latter elements representing a 
superfamily of self-synthesizing DNA transposons that originated the prokaryotic 
CRISPR-Cas immunity. TABAJARA succeeded to generate models specific to casposon-
derived Cas1, enabling their differentiation from CRISPR orthologs. We also developed 
HMM-Prospector, a tool that can use a batch of profile HMMs to screen genomic or 
metagenomic sequencing data, reporting which profile HMMs are mostly recognized 
under user-defined score cutoff values, and how many reads are detected by each model. 
With this information, the most relevant models can be used as seeds in progressive 
assemblies with GenSeed-HMM program, providing an integrated approach for model 
construction and application. Finally, we developed e-Finder, a generic application for 
detecting and extracting multigene elements from assembled genomes or metagenomes 
using profile HMMs. e-Finder runs similarity searches of profile HMMs against 
translated sequences of the assembled data and then checks if pre-defined syntenic criteria 
have been fulfilled, including minimum number of genes, gene order and intergenic 
distances. Element sequences are then extracted, their ORFs identified and conceptually 
translated into full-length protein sequences. To validate the tool, we employed two 
distinct case studies, prophages of the Microviridae family and casposons, using specific 
profile HMMs constructed by TABAJARA. In both cases, we executed e-Finder using 
the PATRIC database, a repository with over 135,000 bacterial and archaeal genomes. 
We identified in total 91 casposon-positive contigs from 79 distinct genomes. In the case 
of Microviridae, we found a total of 104 provirus candidates, extending the known range 
of bacterial hosts. In both cases, phylogenetic analyses confirmed the correct taxonomic 
assignment of the positive sequences. The programs developed in this work can be used 
alone or in combination to detect and discriminate known or distantly related sequences. 
Together with GenSeed-HMM, these programs provide an integrated toolbox with 



 

potential application in the search of novel viruses and mobile genetic elements, as well 
as in any other task related to the detection and/or discrimination of subgroups of DNA 
or protein sequences.  
 
 
Keywords: Hidden Markov models, Profile HMMs, Virus detection, Metagenomics, 
Synteny, Protein families. 
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1 Introdução  
 

 Os vírus são as entidades mais abundantes e diversas do planeta, estão presentes 

em diversos ambientes e são considerados os principais protagonistas dos ecossistemas 

naturais (Roux et al., 2014; Zhang et al., 2018). Apesar dessa abundância, a diversidade 

viral ainda é pouco conhecida, uma vez que os métodos clássicos de detecção de vírus se 

baseiam na cultura e isolamento dos mesmos em laboratório, o que exige o conhecimento 

seus hospedeiros e as condições necessárias para o cultivo in vivo (Fancello et al., 2012). 

Como a grande maioria dos vírus não é facilmente cultivável por técnicas tradicionais 

(Mokili et al., 2012), estima-se que apenas uma pequena parcela das sequências virais 

seja conhecida. Por exemplo, Rose et al. (2016) estimam que pelo menos 320.000 vírus 

que infectam mamíferos ainda não tenham sido detectados.  

A metagenômica, por ser uma técnica independente de cultivo e que utiliza 

tecnologias de sequenciamento de nova geração, tem permitido aumentar enormemente a 

detecção de novos vírus (Dutilh et al., 2017). Vários estudos têm utilizado essas técnicas 

para identificar vírus em amostras de diferentes tipos de ambiente, como solo (Segobola 

et al., 2018; Fancello et al., 2013), águas marinhas (Coutinho et al., 2017), ambientes de 

água doce (Roux et al., 2012A), o corpo humano (Moore et al., 2015), entre outros. Em 

geral, a identificação e classificação dos vírus nesses estudos é feita através de buscas de 

similaridade por meio de um alinhamento pareado das sequências montadas contra 

bancos de dados de genomas e/ou proteínas virais conhecidas. Embora o alinhamento 

pareado tenha sido o método que permitiu identificar quase todos os vírus atualmente 

conhecidos, essa metodologia não é suficientemente sensível para detectar vírus muito 

divergentes em relação às sequências disponíveis nos bancos de dados (Krishnamurthy & 

Wang, 2017). De fato, Mokili et al. (2012), fizeram um levantamento da literatura 

cobrindo metagenomas de diversos ambientes, como águas marinhas, fezes humanas e 

sedimentos marinhos, e observaram que todos os trabalhos usaram buscas de similaridade 

com o programa BLAST, tendo falhado em identificar entre 44 a 99% das sequências. De 

acordo com Brenner et al. (1998), métodos de busca de similaridade pareada são capazes 

de detectar sequências protéicas com até 30% de identidade. Quando esse percentual de 

identidade fica entre 20 e 30%, esses métodos deixam de detectar pelo menos metade das 

sequências. Considerando-se que vírus apresentam altas taxas de mutação, especialmente 

aqueles com genoma de RNA (Drake, 1993; Peck & Lauring, 2018), esses métodos 

podem deixar de identificar sequências virais mais remotas.   
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Métodos de busca de similaridade baseados em perfis, os quais podem agregar e 

quantificar as variações existentes em um conjunto de sequências, podem representar uma 

alternativa mais sensível do que buscas com alinhamento pareado. De fato, Park et al. 

(1998) demonstraram para sequências com até 30% de similaridade que métodos de 

comparação de sequências que utilizam perfis (ISS, PSI-BLAST e SAM-T98) são 

capazes de detectar até três vezes mais sequências do que métodos baseados em 

alinhamento pareado. HMMs de perfil (Krogh et al., 1994) são modelos probabilísticos 

lineares construídos a partir de alinhamentos de múltiplas sequências, os quais funcionam 

como conjunto de treinamento. Esses modelos podem, portanto, incorporar toda a 

diversidade de resíduos de cada posição do alinhamento, incluindo a ocorrência de 

inserções e deleções (indels). Existem atualmente alguns bancos de HMMs de perfil de 

sequências virais publicamente disponíveis. Entretanto, essas bases possuem uma série 

de limitações, incluindo a pequena representação de sequências em cada modelo e a falta 

de relação direta dos modelos com grupos taxonômicos específicos (Reyes et al., 2017). 

Os vírus não compartilham genes que podem ser utilizados como marcadores 

universais, ao contrário de organismos procariotos e eucariotos, nos quais se pode 

empregar marcadores como, por exemplo, o RNA ribossômico 16S e 18S, 

respectivamente. Contudo, utilizando-se um conjunto de sequências de um determinado 

grupo viral, é possível se obter um alinhamento múltiplo de suas sequências para a 

construção de modelos específicos para esse grupo. Isso pode ser feito utilizando-se todo 

o comprimento das sequências do alinhamento ou identificando regiões que detectem de 

forma específica os organismos desse grupo. Os modelos gerados podem então ser 

utilizados para a detecção e classificação de sequências virais.  

Esse documento está estruturado da seguinte maneira: no capítulo 2 é feita uma 

descrição geral a respeito de vírus, bem como uma revisão da literatura sobre as 

ferramentas disponíveis publicamente para a prospecção viral em conjuntos de 

sequências. No capítulo 3 é introduzido o conceito de HMMs de perfil, os bancos de 

HMMs de perfil virais disponíveis publicamente e os métodos existentes para a 

desenvolvimento de HMMs de perfil virais. No capítulo 4 são descritos os objetivos do 

projeto desenvolvido e os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 descrevem as metodologias e ferramentas 

desenvolvidas durante esse trabalho. Por fim, no capítulo 10 são feitas algumas 

conclusões a respeito do projeto, bem como sugeridos alguns trabalhos futuros, e no 

capítulo 11 são listadas as referências utilizadas. 
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2 Conceitos biológicos e ferramentas para a prospecção viral 
 

Os vírus são entidades biológicas encontradas em diferentes ambientes, como 

solo, águas marinhas e diversas partes do corpo humano (sangue, trato respiratório, 

gastrointestinal, boca, entre outros). Nesse capítulo faremos uma breve explanação sobre 

os vírus, bem como sua caracterização e classificação taxonômica.  

Para a validação as metodologias e ferramentas desenvolvidas durante esse 

projeto, foram utilizados dois grupos virais, bacteriófagos da família Microviridae e vírus 

do gênero Flavivirus, e uma superfamília de elementos genéticos móveis, os casposons. 

Esses três grupos biológicos também serão brevemente descritos durante esse capítulo. 

Por fim, nesse capítulo serão ainda apresentadas algumas ferramentas disponíveis 

publicamente para a identificação de sequências virais em amostras genômicas e 

metagenômicas.  

 

2.1 Introdução aos vírus 

 

Apesar de não serem considerados seres vivos, uma vez que são parasitas 

intracelulares obrigatórios, os vírus são as entidades biológicas mais abundantes do 

planeta e compreendem uma grande proporção do bioma do planeta (Flint et al., 2015). 

Alguns desses são conhecidos, como o HIV e o Herpesvirus,  enquanto outros são novos 

ou emergentes, como os vírus da Zika e Chikungunya.  Desde que foram descobertos no 

final do século 19, os vírus são frequentemente estudados como causadores de doenças 

em seres humanos, animais e plantas economicamente importantes (Zhang et al., 2018; 

Güemes et al., 2016). Contudo, os vírus sabidamente patogênicos representam apenas 

uma pequena parcela da virosfera. Muitos vírus têm papeis ecológicos ainda indefinidos, 

mas claramente têm uma grande importância, especialmente em procariotos. De fato, 

mais de 94% de todas as partículas contendo ácido nucléico presentes nos oceanos 

pertencem a esses organismos e eles são 15 vezes mais abundantes que bactérias e 

arqueias (Flint et al., 2015).  

Bacteriófagos, ou fagos, são vírus que infectam bactérias e estão presentes de 

forma ubíqua nas bactérias de diversos ambientes. Estudos mostram que esses fagos 

desempenham papéis-chave nos microbiomas, os quais afetam os ambientes em geral 

(Clokie et al., 2011). As bactérias presentes no intestino humano de indivíduos saudáveis 

hospedam uma comunidade viral diversa de bacteriófagos que potencialmente ajudam a 
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moldar a estrutura e a função do microbioma intestinal (Manriquea et al., 2016). Esses 

vírus podem se reproduzir utilizando dois ciclos reprodutivos: o lítico e o lisogênico. No 

ciclo lítico, após a infecção da célula bacteriana, os fagos se reproduzem e rompem a 

membrana da célula, causando a sua morte. Já no ciclo lisogênico, após a invasão da 

célula hospedeira, esses fagos integram seus genomas ao genoma da célula e se mantém 

num estado de dormência. Nesse caso, a expressão gênica viral é represada e o vírus passa 

a ser replicado pelo hospedeiro (Flint et al., 2015). Quando estão integrados ao genoma 

do hospedeiro, esses fagos são chamados de profagos. Os fagos que são capazes de trocar 

seus ciclos de reprodução entre o lítico e o lisogênico são chamados de fagos temperados 

Os vírus apresentam genoma constituído de DNA ou RNA de fita simples ou 

dupla, linear ou circular, que pode ser segmentado ou não. O material genético de todos 

os vírus é envolto por um capsídeo, e alguns vírus possuem uma membrana adicional 

denominada envelope. O tamanho dos genomas virais é bastante variável, podendo conter 

menos de 2.000 a 2.5 milhões de pares de bases. A quantidade de genes codificados varia 

igualmente: de dois a 2.500 genes (Aiewsakun & Simmonds, 2018). Baseado nas 

características dos genomas virais, foi elaborada uma classificação clássica que ficou 

conhecida como classificação de Baltimore (Baltimore, 1971). Essa classificação divide 

os vírus em sete classes, de acordo com o tipo de material genético e do método de 

transmissão da informação genética de uma geração para outra. A Tabela 1 relaciona as 

classes de Baltimore com os respectivos genomas. 

 
Tabela 1 – Classificação de Baltimore para os genomas virais. 

Classe Genoma 

I DNA dupla fita  

II DNA fita simples positiva  

III RNA dupla fita  

IV RNA fita simples positiva  

V RNA fita simples negativa  

VI RNA fita simples positiva RT  

VII DNA dupla fita RT  

 

Os vírus são formalmente classificados em ordens, famílias, gêneros e espécies 

pelo International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (Lefkowitz et al., 2018). 

A versão atual do ICTV, atualizada em março de 2019, possui 5.560 espécies de vírus 
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distribuídas entre 1.056 gêneros, 97 subfamílias, 152 famílias e 14 ordens, além de 

numerosos vírus que ainda não classificados e deverão no futuro compor novos gêneros 

ou famílias. 

Embora os vírus tenham em geral uma pequena quantidade de hospedeiros, eles 

podem sofrer mutações adaptativas e passar a infectar indivíduos de outras espécies (Flint 

et al., 2015).  Podemos citar o HIV, o vírus Ebola, o vírus da síndrome respiratória aguda 

grave (SARS) e o vírus da Zika como exemplos de vírus que foram capazes de cruzar a 

barreira de espécies e passaram a infectar humanos, causando doenças graves. Além da 

infecção de outros hospedeiros, as mutações em vírus podem torná-los resistentes a 

drogas e a anticorpos dos hospedeiros (Peck & Lauring, 2018). As taxas de mutação são 

diferentes entre os tipos de vírus, variando entre 10-8 e 10-4 substituições por nucleotídeo 

por infecção celular. Os vírus de RNA sofrem mais mutação que os vírus de DNA e os 

vírus de fita simples mais mutação que o vírus de fita dupla (Peck & Lauring, 2018). A 

taxa de mutação viral parece ainda se relacionar com o tamanho do genoma: quanto maior 

o genoma, menor a taxa de mutação (Sanjuán & Domingo-Calap 2016; Peck & Lauring, 

2018). As mutações virais não são causadas apenas por erros da polimerase, mas também 

pela capacidade de um vírus corrigir erros de correspondência de DNA por revisão ou 

reparo pós-replicativo. Outras formas de mutação incluem enzimas do hospedeiro, dano 

espontâneo de ácido nucléico e elementos genéticos especiais localizados dentro de 

alguns genomas virais, cuja função específica é produzir novas mutações (Sanjuán & 

Domingo-Calap 2016). 

 

2.1.1 Bacteriófagos da família Microviridae 
 

Os vírus da família Microviridae são bacteriófagos de fita simples de DNA 

(ssDNA) circular, não envelopados, com formato icosaédrico de diâmetro aproximado de 

30 nanômetros. Os vírus dessa família são encontrados em diversos ambientes, como 

diversos ecossistemas aquáticos e no intestino humano (Cherwa & Fane, 2011; Doore & 

Fane, 2016). Com base em diferenças de estrutura genômica e de estudos filogenéticos, a 

família Microviridae é atualmente dividida em quatro grupos: gênero Microvirus, com 

vírus que infectam enterobactérias, subfamília Gokushovirinae, composta por vírus que 

infectam Chlamydia, Bdellovibrio e Spiroplasma; subfamília Alpavirinae, com vírus que 

infectam bactérias do filo Bacteroidetes (gêneros Prevotella e Bacteroides), e a 
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subfamília Pichovirinae, com vírus encontrados em ecossistemas aquáticos (Roux et al., 

2012).  

O genoma dos Microviridae apresenta um pequeno número de genes, sendo que 

três estão presentes em todos os vírus da família e que codificam as seguintes proteínas: 

a proteína principal de capsídeo (VP1), a proteína piloto de DNA/minor spike protein 

(VP2) e a proteína de iniciação de replicação (VP4) (Roux et al., 2012). Por ser mais 

conservada entre os indivíduos da família, a proteína VP1 é geralmente utilizada na 

realização de análises filogenéticas.  

Com exceção da subfamília Alpavirinae, que possui fagos que se integram no 

genoma de algumas bactérias (profagos) (Krupovic & Forterre, 2011), não foram 

evidenciados até o momento profagos de outros vírus da família Microviridae, o que 

sugere que seus ciclos biológicos envolvam partículas virais dentro dos organismos 

infectados. 

 

2.1.2 Vírus do gênero Flavivirus 
 

O gênero Flavivirus (família Flaviviridae) é composto de vírus esféricos, 

envelopados, com cerca de 50 nm de diâmetro, contendo um genoma monosegmentado 

de fita simples positiva de RNA (ssRNA+) linear (Carstens, 2012; Daep et al., 2014; 

Burrel et al., 2017). O genoma desses vírus possui uma única fase de leitura aberta (ORF 

– Open Reading Frame) de aproximadamente 11 kb, a qual é traduzida em um 

poliproteína. Essa poliproteína, após clivagem, gera 10 proteínas, sendo três delas 

estruturais (proteínas de capsídeo, de membrana e de envelope), e sete não estruturais 

(proteína 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, e 5) (Harris et al., 2006; Lindenbach & Rice, 2003). 

O gênero Flavivirus compreende mais de 75 vírus distintos, que infectam uma 

grande variedade de espécies de vertebrados e artrópodes (Burrell et al., 2017). Alguns 

vírus têm uma quantidade limitada de hospedeiros vertebrados, como primatas, enquanto 

outros podem infectar e se replicar em uma grande quantidade de espécies. A maioria dos   

Flavivirus utiliza-se de hospedeiros artrópodes hematófagos, os quais funcionam como 

vetores na sua transmissão para hospedeiros vertebrados. Cerca de 50% dos Flavivirus 

conhecidos são transmitidos por mosquitos, 28% por carrapatos e o restante por roedores 

ou morcegos sem vetores artrópodes conhecidos (Carstens, 2012).  

Mais de 50% dos desses vírus estão associados a doenças humanas, algumas delas 

de enorme importância no Brasil, como os vírus da Febre Amarela, Dengue e Zika (Burrel 
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et al., 2017). As doenças causadas por Flavivirus podem estar associadas a sintomas do 

sistema nervoso central (como meningite e encefalite), febre, erupção cutânea e febre 

hemorrágica (Carstens, 2012). Outros vírus do gênero Flavivirus são patogênicos para 

animais domésticos ou selvagens e causam doenças economicamente importantes.  

 

2.2 Casposons 
 

Os casposons são uma superfamília de elementos genéticos móveis que codificam 

a enzima endonuclease Cas1, que é a enzima chave do sistema imune-adaptativo 

CRISPR-Cas (Kuprovic et al., 2014; Kuprovic et al., 2016; Kuprovic et al., 2017). Nos 

casposons, o gene de Cas1 está associado a genes que codificam DNA polimerases da 

família B (PolB) e outras proteínas conservadas (Kuprovic et al., 2017), bem como 

repetições invertidas terminais (TIR – terminal inverted repeats) e sítios de duplicação 

(TSD – target site duplications).  

O tamanho dos casposons varia de 8 a 20 kb e esses elementos são encontrados 

em bactérias e arqueias. Com base em genômica comparativa, análise filogenética e 

distribuição taxonômica, os casposons são classificados em quatro famílias (Kuprovic et 

al., 2016). Os elementos da família 1 estão presentes em arqueias do filo Thaumarchaeota, 

enquanto que os elementos das famílias 2 e 3 são encontrados respectivamente em 

organismos do filo Euryarchaeota (em especial em metanogênicas) e em bactérias. Por 

fim, a família 4 é a que contém menos elementos e está restrita a certas espécies de 

Methanosarcina mazei. 

 

2.3 Ferramentas existentes para a prospecção e classificação viral 
 

A busca e identificação de vírus conhecidos e emergentes tem se tornado de 

grande importância. Devido a isso, várias ferramentas para a prospecção de sequências 

virais em conjuntos de dados genômicos e metagenômicos têm sido desenvolvidas e 

disponibilizadas publicamente. Em geral, essas ferramentas aceitam como entrada 

leituras brutas resultantes de processo de sequenciamento ou contigs montados e realizam 

buscas de similaridade contra bases de dados de sequências conhecidas, utilizando 

ferramentas que executam buscas de similaridade pareada, como o BLAST (Altschul et 

al., 1990). Em alguns casos, essas ferramentas também executam buscas de similaridade 

utilizando HMMs de perfil de famílias como o Pfam (El-Gebali et. al., 2019) e/ou 
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domínios proteicos disponíveis como PSSMs (position-specific substitution matrices) em 

bases com o CDD (Marchler-Bauer et al. 2009).  

Dentre essas ferramentas, podemos citar a plataforma MG-RAST (Meyer et. al., 

2008), que é uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas para análise de 

metagenomas. O MG-RAST é um servidor web público para a anotação e análise de 

metagenomas em geral, que utiliza como entrada leituras brutas ou contigs montados e 

realiza uma série de buscas de similaridades contra bancos de dados de sequências com 

as ferramentas BLAST e BLAT (Kent, 2002) para a anotação das sequências. A partir dos 

resultados, são construídos gráficos da diversidade das amostras e árvores filogenéticas. 

A ferramenta permite ainda a comparação dos resultados encontrados com os resultados 

de outros metagenomas disponíveis publicamente.  

A ferramenta VIROME (Wommack et al., 2012), também um servidor web, 

consiste de um pipeline desenvolvido para análise e caracterização de comunidades virais. 

Essa ferramenta aceita como entrada leituras brutas e contigs montados, realiza a análise 

das sequências de entrada e segue com a predição e anotação das regiões codificantes 

(ORFs - Open Reading Frames). O processo de anotação é realizado por meio de buscas 

de similaridade utilizando o BLAST contra os bancos de dados de proteínas. Da mesma 

forma que nas ferramentas anteriores, os resultados são exibidos por meio de gráficos e 

relatórios.  

O Metavir (Roux et al., 2014) é um servidor web público desenvolvido para a 

análise de metagenomas virais. Da mesma forma que o MG-RAST, o Metavir, permite 

ao usuário informar como entrada tanto leituras brutas como contigs montados. Quando 

os dados de entrada são leituras brutas, a ferramenta identifica a composição taxonômica 

do viroma através de buscas de similaridade realizadas com o BLAST contra as 

sequências virais da base RefSeq (O'Leary et. al., 2016). Quando contigs montados são 

informados, a ferramenta primeiro realiza a predição das ORFs e depois executa buscas 

de similaridades com as ferramentas BLASTp e hmmsearch (pacote HMMER) contra 

as bases RefSeq e Pfam, respectivamente. Em ambos os casos são gerados gráficos da 

composição taxonômica dos metagenomas e árvores filogenéticas utilizando um conjunto 

de marcadores virais. O Metavir também permite que o usuário realize a comparação 

entre metagenomas.  

A ferramenta VirFind (Ho & Tzanetakis, 2014) é um programa online para a 

identificação e descoberta de sequências virais em amostras não montadas. Como 
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primeira etapa, o VirFind processa as leituras de forma a eliminar primers e 

adaptadores, e utiliza o Bowtie2 (Langmead & Salzberg, 2012)  para remover leituras 

pertencentes a hospedeiros virais. As leituras remanescentes são montadas com o 

Velvet (Zerbino & Birney, 2008) e os contigs resultantes com tamanho mínimo de 90 

bp são utilizados em buscas de similaridade com o BLAST contra as bases nt e nr do 

Genbank. As sequências sem similaridade com essas bases de dados são então 

traduzidas e submetidas a buscas contra o banco CDD. Ao final, são gerados relatórios 

com os resultados encontrados e as sequências montadas são salvas em arquivos fasta.  

Outra ferramenta disponível, denominada ViromeScan (Rampelli et. al., 2016), 

foi desenvolvida para se determinar a composição taxonômica da comunidade viral 

eucariótica dentro de um microbioma, e recebe como entrada apenas leituras brutas. Essa 

ferramenta utiliza o Bowtie2 para  mapeamento das leituras contra genomas virais de 

eucariotos conhecidos. Ao contrário das demais ferramentas, o ViromeScan está 

disponível apenas para instalação local.  

O programa VIP (Li et. al., 2016) consiste de um pipeline para a identificação e 

descoberta de vírus em amostras metagenômicas, e recebe como entrada apenas leituras 

brutas. Essas leituras são inicialmente processadas para a remoção de adaptadores, 

leituras de baixa qualidade e complexidade e leituras oriundas de genomas dos 

hospedeiros (caso os genomas estejam disponíveis). O VIP pode ser executado de dois 

modos: rápido e normal. No modo rápido, a ferramenta simplesmente mapeia as leituras 

contra os bancos de dados de vírus patógenos ViPR (Pickett et. al., 2011)  e IRD (Squires 

et. al., 2012) com o Bowtie2. No outro modo, as leituras são mapeadas contra as 

proteínas do RefSeq com a ferramenta RAPSearch (Ye et. al., 2011).  

Por fim, o FastViromeExplorer (Tithi et al., 2018) é também um pipeline, 

que foi desenvolvido para a detecção e quantificação de abundância de vírus e fagos em 

grandes conjuntos de dados metagenômicos. Essa ferramenta executa suas análises em 

duas etapas: a primeira usa o programa kallisto para mapear leituras curtas contra as 

sequências do RefSeq. A segunda etapa filtra os resultados encontrados utilizando em 

critérios mínimos de cobertura. Como resultado são disponibilizadas informações sobre 

os tipos de vírus e suas abundâncias nas amostras.  

As ferramentas descritas acima foram desenvolvidas para a identificação geral de 

vírus em amostras metagenômicas. Além disso, existe um outro conjunto de ferramentas 

desenvolvidas especificamente para a identificação de profagos inseridos em genomas. 
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Entre elas, podemos citar a ferramenta Phophider (Lima-Mendez et al. 2008), 

PHAST(Zhou et al., 2011; Arndt et al., 2016) e VirSorter (Roux et al., 2015). O 

Prophinder é um programa que combina buscas de similaridade, detecção de regiões 

enriquecidas por genes de fagos e identificação do contexto sintênico dos genes para 

predição de profagos. Como entrada, essa ferramenta recebe o genoma procarioto anotado 

em formato GenBank. As CDS preditas do genoma são então utilizadas em buscas de 

similaridade com o BLAST contra o banco de proteínas de fagos ACLAME (Leplae et al., 

2004) para a identificação dos prováveis genes de profagos. Os resultados encontrados 

são analisados utilizando um conjunto de regras de forma a verificar se existe um profago 

integrado ao genoma.  

O PHAST é um servidor web capaz de identificar, anotar e exibir graficamente 

sequências de profagos dentro de genomas bacterianos. O funcionamento da ferramenta 

é bastante similar com a anterior, porém essa ferramenta aceita como entrada sequências 

de DNA anotadas em formato Genbank ou sem anotação. As sequências não anotadas 

têm seus genes preditos pelo Glimmer3 (Salzberg et al. 1998), que são anotados através 

de buscas de similaridade utilizando o BLAST contra a base nr. Esses genes são então 

submetidos a buscas de similaridade também com o BLAST contra o banco de proteínas 

de fagos criado a partir da integração de dados de vários bancos. Utilizando também um 

conjunto de regras, a ferramenta define quais sequências de entrada podem conter 

profagos inseridos em seus genomas. Essa ferramenta foi atualizada em 2016 e passou a 

se chamar PHASTER.  

Por fim, a ferramenta VirSorter  utilizada uma abordagem diferente das 

anteriores: ao invés de executar buscas de similaridades pareadas, um banco de HMMs 

de perfil foi construído a partir de sequências proteicas de fagos. Como primeira análise, 

a ferramenta verifica quais das sequências de entrada são circulares. Com essas 

sequências, a ferramenta executa a predição dos genes e sequências que possuem mais de 

dois genes são submetidas a buscas de similaridade utilizando o banco de HMMs de perfil 

e os modelos e do Pfam. Com os resultados, um conjunto de análises similar ao 

Prophinder é realizado com o objetivo de verificar se as sequências de entrada 

possuem profagos. 
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3 HMMs de perfil e prospecção viral 

 

Como vimos na seção anterior, a maioria das ferramentas desenvolvidas para 

identificação de sequências virais em conjuntos de dados genômicos e metagenômicos 

realizam buscas de similaridades pareadas para a identificação da diversidade taxonômica 

das amostras. Embora muitas das sequências virais conhecidas tenham sido descobertas 

utilizando essa técnica, essas ferramentas podem não ser capazes de identificar sequências 

mais divergentes, uma vez que esses métodos falham em identificar sequências com 

valores de identidade inferiores a 30% (Brenner et al., 1998). O uso de métodos de busca 

de similaridade baseados em perfis pode ser mais eficiente para a detecção de sequências 

divergentes, uma vez que esses modelos são capazes de agregar e quantificar as variações 

existentes em um conjunto de sequências (Krishnamurthy & Wang, 2017; Park et al., 

1998). Algumas das ferramentas descritas no capítulo anterior realizam buscas de 

similaridade contra bases de perfis de famílias/domínios proteínas como o Pfam e CDD. 

Contudo, estima-se que menos de 20% das famílias de proteínas virais conhecidas estejam 

representadas no Pfam (Skewes-Cox et al., 2014). Dessa forma, seria ideal o 

desenvolvimento de metodologias para a criação de modelos capazes de representar a 

diversidade das famílias virais existentes. A ferramenta o VirSorter utiliza conjuntos 

de sequências virais para a construção de HMMs de perfil. Porém, essa ferramenta foi 

somente desenvolvida para a análise de profagos inseridos em genomas bacterianos.  

Nesse capítulo faremos uma breve definição sobre HMMs de perfil. Em seguida, 

descreveremos um exemplo de uso de HMMs de perfil virais para a detecção e 

reconstrução de sequências virais utilizando a ferramenta GenSeed-HMM (Alves et al., 

2016), bem como duas metodologias desenvolvidas para a criação de HMMs de perfil 

virais. 

 
3.1 HMMs de perfil 

 

HMMs de perfil (Krogh et al., 1994) são modelos probabilísticos lineares capazes 

de modelar perfis de sequências. A partir de um alinhamento de múltiplas sequências 

(MSA), um HMM de perfil representa a diversidade de resíduos em cada posição do 

alinhamento, permitindo inclusive a adição de informação a respeito de inserções e 

deleções. Para essa modelagem, são utilizados um conjunto de estados, que podem ser de 

três tipos: estados de correspondência, de inserção e de deleção.  
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Os estados de correspondência representam a ocorrência de um símbolo em cada 

posição do alinhamento, bem como modelam as frequências de cada símbolo existente 

em cada posição. Já os estados de inserção e de deleção servem respectivamente para 

modelar as inserções e exclusões de símbolos em cada posição. Os estados de inserção, 

da mesma forma que os estados de correspondência, modelam as frequências dos 

símbolos inseridos em cada coluna do alinhamento, enquanto que os estados de deleção 

são silenciosos, pois apenas representam a deleção de um símbolo. A Figura 1 (Reyes el 

at., 2017) ilustra um exemplo de HMM de perfil. Os retângulos vermelhos na parte 

inferior da figura representam os estados de correspondência para cada posição do 

alinhamento com os respectivos valores de probabilidade de cada um dos símbolos 

possíveis. Os losangos azuis representam os estados de inserção, bem como a 

probabilidade dos símbolos que podem ser inseridos. Por fim, os círculos verdes modelam 

os estados de deleção de símbolos em cada coluna do alinhamento. Os estados são 

conectados uns aos outros por setas que representam as probabilidades de transição de 

um estado a outro. Como exemplo, começando pelo estado inicial, a probabilidade da 

primeira coluna do alinhamento de conter uma inserção é de 0,1, uma exclusão é de 0,2 

e um símbolo é de 0,7. Sendo a primeira coluna um símbolo, as probabilidades desses 

símbolos serem os aminoácidos A ou L são, respectivamente, 0,05 e 0,95. Todas as 

colunas do alinhamento são modeladas dessa forma até o estado final. 
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Figura 1– Exemplo de um HMM de perfil. Os retângulos em vermelho ilustram os estados de início e fim, 

que representam o início e final do alinhamento de múltiplas sequências, e os estados de correspondência, 

que modelam os símbolos existentes em cada coluna do alinhamento com os seus valores de probabilidade. 

Os losangos azuis e os círculos verdes representam respectivamente as inserções e deleções em cada coluna. 

As setas representam as probabilidades de transição de um estado para outro (figura extraída de Reyes et 

al., 2017). 

 
3.2 Bases virais de HMMs de perfil  

 

Existem atualmente algumas bases de HMMs de perfil derivados de sequências 

virais publicamente disponíveis. Dentre elas, podemos citar as bases vFam (Skewes-Cox 

et al. 2014), viralOGs (Huerta-Cepas et al., 2015) e pVOGs (Grazziotin et al., 2017). 

O vFam é uma base de HMMs de perfil construída a partir de proteínas virais inteiras 

disponíveis na base RefSeq. Para a construção dos modelos foi desenvolvido um 

pipeline que obtém as sequências do RefSeq, realiza uma série de processamentos para 

a remoção de sequências redundantes, agrupamento das mesmas de acordo com seus 

níveis de similaridade e construção dos modelos. Como resultado, foram gerados 5.585 

HMMs de perfil, construídos a partir de 29.655 proteínas. Juntamente com os modelos, a 

base vFam disponibiliza os arquivos das sequências protéicas utilizadas na construção de 

cada modelo, bem como os arquivos com a anotação. Vale ressaltar que esse banco não 

possui modelos para fagos.  
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Os viralOGs são uma parte do eggNOG (Huerta-Cepas et al., 2015), uma base 

de grupos ortólogos que tem sido utilizada há vários anos para a classificação de novas 

sequências protéicas em grupos ortólogos existentes e anotação transitiva de sua função. 

A nova versão do eggNOG (versão 4.5) incorporou 352 genomas virais, dos quais foram 

derivadas 5.228 proteínas, que resultaram na construção de 2.605 HMMs de perfil. Além 

de fornecer os modelos, as listas de grupos ortólogos, alinhamentos múltiplos, árvores 

filogenéticas e anotações funcionais das proteínas são igualmente disponibilizadas para 

os usuários.  

Os pVOGs, por sua vez, são HMMs de perfil construídos a partir de grupos 

ortólogos de proteínas de fagos que infectam bactérias e arqueias. Esse banco é uma 

atualização da antiga base POGs (Phage Orthologous Groups) (Kristensen et al., 2011; 

Kristensen et al., 2013), e é composto de 9.518 grupos ortólogos, construídos a partir de 

uma metodologia desenvolvida para a criação de grupos ortólogos microbianos utilizando 

296.595 proteínas. Esses grupos foram então utilizados para a construção dos HMMs de 

perfil. Além dos modelos, a base de dados fornece outros arquivos como as sequências 

de proteínas utilizadas para a construção dos grupos ortólogos, seus alinhamentos e 

anotações funcionais.  

Apesar dessas bases terem sido construídas com sequências de proteínas virais, 

elas possuem uma série de limitações, incluindo a pequena representação de sequências 

na maioria dos modelos, alto viés devido à grande representação de alguns poucos grupos 

virais e à falta de representação de outros, e a falta de relação direta dos modelos com 

grupos taxonômicos específicos (Reyes et al., 2017).  

 

3.3 Aplicação de HMMs de perfil na detecção e reconstrução de sequências 
virais 

 

HMMs de perfil podem potencialmente ser utilizados para a detecção e descoberta 

de vírus a partir de dados genômicos e metagenômicos. Um exemplo desse tipo de 

aplicação é o programa GenSeed-HMM (Alves et al., 2016), uma ferramenta 

desenvolvida pelo nosso grupo que se baseia em dois princípios: montagem progressiva 

como alternativa para a reconstrução de sequências e (2) o uso de HMMs de perfil como 

sementes para a reconstrução alvo-dirigida. Como validação da ferramenta, o GenSeed-

HMM foi utilizado para a reconstrução de sequências virais da subfamília Alpavirinae 

(família Microviridae) em conjuntos de dados metagenômicos de amostras fecais 
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humanas e de esgoto bruto. Para tanto, foram construídos HMMs de perfil de Alpavirinae 

a partir da seleção manual de regiões do alinhamento de múltiplas sequências de 83 

sequências da proteína principal de capsídeo (VP1) de vírus da família Microviridae 

(Roux et al., 2012) pertencentes às subfamílias Alpavirinae, Gokushovirinae e 

Pichovirinae. A partir da inspeção manual desse alinhamento, foram selecionadas 

algumas regiões discriminativas para Alpavirinae e, utilizando-se a ferramenta 

hmmbuilder do pacote HMMER (Eddy, 2011), HMMs de perfil para essas regiões foram 

construídos. Esses modelos foram então utilizados como semente nas montagens com o 

GenSeed-HMM nos metagenomas. Como resultado, dezenas de genomas completos e 

algumas centenas de incompletos, todos inéditos, foram montados. Esses resultados 

demonstraram a viabilidade de utilização de HMMs de perfil para a detecção de 

sequências virais conhecidas e inéditas, bem como para a reconstrução dessas sequências 

utilizando esses modelos como sementes em montagem progressiva.  

 

3.4 Metodologias para a classificação viral que utilizam HMMs de perfil  
 

Aiewsakun e Simmonds (2018) desenvolveram um pipeline com o objetivo inicial 

de avaliar a relação entre conteúdo genômico das sequências virais e a classificação 

taxonômica atribuída pelo ICTV, que recebeu o nome de GRAViTy (Genome 

Relationships Applied to Virus Taxonomy). O GRAViTy é composto de seis sub-

pipelines, um para cada classe de Baltimore (as classes VI e VII foram consideradas como 

um único grupo), que utiliza HMMs de perfil construídos com proteínas virais de 

sequências da classe e modelos de organização genômica, definidos como GOMs 

(Genomic Organization Models), para a caracterização das sequências do respectivo 

grupo. Para a construção dos modelos, foram utilizados 3.854 genomas virais de 

eucariotos pertencentes às sete classes de Baltimore, compreendendo 12 ordens, 103 

famílias e 472 gêneros. Os HMMs de perfil de cada uma das classes foram construídos 

com as proteínas extraídas dos genomas selecionadas de acordo com um conjunto de 

regras e posteriormente agrupadas com o algoritmo MCL (Enright et al., 2002). Os grupos 

gerados foram então alinhados com a ferramenta MUSCLE (Edgar, 2004) e os 

alinhamentos utilizados para a criação dos HMMs de perfil com a programa hmmbuild 

(pacote HMMER). Esses modelos foram definidos como PPHMMs (Protein Profile Hidden 

Markov Models). Para o banco de GOMs, foram construídas tabelas com a localização 
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das regiões codificantes de proteínas de cada genoma da classe. Os níveis de relação entre 

as sequências virais foram definidos mediante o uso de análises de distância de Jaccard 

calculadas de acordo com os resultados obtidos pelos PPHMMs e GOM. Foi observada 

no trabalho uma forte relação entre a taxonomia e a composição genômica dos vírus para 

a maioria das famílias descritas no ICTV, embora ainda tenham sido encontrados alguns 

problemas de classificação. Apesar do objetivo do primeiro trabalho ter sido apenas o de 

mostrar a relação entre a classificação taxonômica do ICTV e o conteúdo genômico das 

sequências, os autores tornaram a ferramenta pública.  

Recentemente foi publicada por Chibani et al. (2019A) uma metodologia para a 

classificação de profagos baseada em HMMs de perfil, denominado ClassiPhage. Os 

autores desenvolveram um pipeline que constrói HMMs de perfil específicos para 

famílias de fagos utilizando genomas anotados e emprega protocolos de refinamento para 

garantir a especificidade dos modelos. O primeiro passo do pipeline consiste na obtenção 

dos genomas de fagos de cada uma das famílias selecionadas do NCBI em formato 

Genbank. As proteínas de cada família são extraídas dos respectivos genomas e 

posteriormente agrupadas com o algoritmo MCL (Enright et al., 2002). As sequências 

redundantes de cada grupo são então removidas com o programa CD-HIT (Li & Godzik, 

2006) e as remanescentes alinhadas e utilizadas para a construção dos HMMs de perfil 

com programa hmmbuild. Por fim, os modelos construídos passam por um protocolo de 

refinamento com o objetivo de verificar se novas sequências podem ser adicionadas aos 

modelos e se sequências divergentes precisam sem removidas dos mesmos.  

Para a validação dessa metodologia, foram construídos modelos para quatro 

famílias de fagos que infectam Vibriófagos: Inoviridae, Myoviridae, Podoviridae e 

Siphoviridae. Como resultado, foram gerados nove HMMs de perfil para a família 

Inoviridae, 242 para Myoviridae, 96 para Podoviridae e 54 para Siphoviridae. Os autores 

fizeram vários testes de validação e observaram que múltiplos modelos eram necessários 

para se obter uma classificação taxonômica confiável dos diferentes grupos taxonômicos.  

A segunda versão dessa ferramenta, denominada ClassiPhages2.0 (Chibani et al. 

2019B), descreve a utilização de uma rede neural para a classificação de fagos. Nesse 

trabalho foram construídos 5.920 HMMs de perfil derivados de 7.342 genomas de fagos 

pertencentes a 12 famílias (Cystoviridae, Fuselloviridae, Haloviruses, Inoviridae, 

Leviviridae, Ligamenvirales, Microviridae, Myoviridae, Pleolipoviridae, Podoviridae, 

Siphoviridae e Tectiviridae) aplicando-se a mesma metodologia do trabalho anterior. Os 
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modelos foram utilizados para analisar os 7.342 genomas de fagos e os resultados obtidos 

aplicados para treinar a rede neural, que foi então utilizada para classificar as sequências. 

Embora a acurácia estimada tenha sido alta, segundo os autores esse resultado foi 

fortemente influenciado pelos altos valores de especificidade, uma vez que a sensibilidade 

da predição foi inferior a 50% em nove das 12 famílias. Os autores destacaram ainda a 

presença de falsos positivos nas famílias Microviridae, Myoviridae, Podoviridae e 

Siphoviridae, e sugeriram que esse fato pode indicar que tenha havido trocas de genes 

entre espécies de fagos não relacionados. A ferramenta até o presente momento ainda não 

está publicamente disponível. 
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4 Objetivos 

 

Em função do atual estado do conhecimento, descrito nos itens anteriores, o 

objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de metodologias para o desenho 

racional de HMMs de perfil a partir de alinhamentos de múltiplas sequências e sua 

aplicação na prospecção de dados de sequenciamento de genomas e metagenomas. 

Embora a motivação inicial do trabalho tenha sido o desenvolvimento de abordagens 

metodológicas para a representação, classificação e prospecção de sequências virais, as 

ferramentas foram desenvolvidas para uso genérico, permitindo sua utilização em 

sequências de quaisquer organismos. 

 

4.1 Geral 

 

Desenvolver metodologias para o desenho racional de HMMs de perfil que sejam 

altamente sensíveis e específicos para grupos de sequências de interesse e sua aplicação 

na prospecção de dados de sequenciamento de genomas e metagenomas. 

 

4.2 Específicos 
 

• Desenvolver e implementar uma metodologia para o desenho de HMMs de 

perfil capazes de detectar sequências de um grupo com alta sensibilidade ou 

discriminar subgrupos de sequências com alta sensibilidade e especificidade; 

• Desenvolver e implementar um método para a prospecção de dados de 

sequenciamento com HMMs de perfil; 

• Desenvolver e implementar uma abordagem metodológica para o uso de 

HMMs de perfil na detecção de elementos contendo múltiplos genes em 

contexto sintênico específico; 

• Estabelecer protocolos para a integração das ferramentas desenvolvidas nesse 

trabalho. 
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5 TABAJARA 

 

Conforme discutido anteriormente, apesar dos HMMs de perfil virais disponíveis 

publicamente terem sido construídos especificamente para vírus, eles possuem um 

conjunto de limitações, principalmente no que se relaciona à falta de relação com grupos 

taxonômicos específicos. Os métodos desenvolvidos para a construção de HMMs de 

perfil GRAVITy e ClassiPhage se preocupam com a manutenção da relação 

taxonômica dos modelos, porém o simples agrupamento das sequências de uma mesma 

família com a remoção de sequências redundantes não garante que os modelos 

construídos sejam altamente sensíveis e específicos, mesmo que alguns protocolos de 

refinamento sejam aplicados.  

Embora HMMs de perfil possam potencialmente ser excelentes modelos  para a 

representação da diversidade de um conjunto de sequências, é preciso que sejam 

desenvolvidas abordagens apropriadas para que esses modelos sejam suficientemente 

sensíveis e específicos para a detecção e classificação de um grupo de sequências. Em 

função disso, nosso grupo decidiu desenvolver uma metodologia própria para o desenho 

racional de HMMs de perfil a partir de um conjunto de sequências. Essa metodologia foi 

implementada na ferramenta TABAJARA (Tool for Alignment Block Analysis Joining 

Appropriate Rational Approaches). Nesse capítulo serão descritos os experimentos 

executados para o desenvolvimento da metodologia, bem como a implementação e 

validação do TABAJARA utilizando diferentes conjuntos virais. 

Tanto nos experimentos realizados durante o desenvolvimento da metodologia 

como na validação do TABAJARA, foram utilizadas sequências de dois grupos virais: 

gênero Flavivirus e família Microviridae. Esses dois grupos foram escolhidos por 

representarem vírus de eucariotos e procariotos, respectivamente, e apresentarem graus 

de divergência muito diferentes entre as suas sequências. Enquanto as sequências do 

gênero Flavivirus são bastante similares entre si e permitem uma clara distinção entre as 

diferentes espécies de cada grupo (similaridade média entre as suas sequências de  

60,5%1), as sequências de Microviridae são bastante divergentes entre si, inclusive entre 

membros de uma mesma subfamília (similaridade média entre as sequências de 

 
1 Similaridade entre cada par de sequências calculada com programa Needle do pacote EMBOSS (Rice 
et al. 2000). 
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Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae de 37,0%, 59,6% e 54%, respectivamente), 

o que torna a construção de modelos discriminativos mais desafiadora.  

Para a criação dos modelos de Flavivirus, foi utilizado um conjunto de 

treinamento composto de 127 sequências de poliproteínas do gênero Flavivirus, contendo 

20 sequências de Dengue virus pertencentes aos quatro sorotipos, 10 de Zika virus, 10 

sequências de Febre Amarela e 87 pertencentes à 63 espécies desse gênero. Já o conjunto 

de teste desse gênero era composto de 6.364 sequências de poliproteínas de Flavivirus de 

diferentes espécies, sendo 3.919 sequências de Dengue, 327 de Zika e 63 de Febre 

Amarela. Tanto as sequências do conjunto de treinamento como as do conjunto de teste 

foram obtidas do NCBI.  

Para a construção dos modelos de Microviridae, foi utilizado um conjunto de 

treinamento composto de 113 sequências da proteína principal de capsídeo (VP1) de 

Microviridae, compreendendo as subfamílias Alpavirinae, Gokushovirinae e 

Pichovirinae (33, 44 e 36 sequências, respectivamente), que une 83 sequências de VP1 

de Microviridae descritas em Roux et al. (2012) e 30 sequências de Pichovirinae 

gentilmente cedidas pelo Prof. François Enault (Université Clermont Auvergne, França). 

O conjunto de teste dos Microviridae foi composto de 1.836 sequências de VP1 de 

Microviridae, contendo sequências 501 sequências da subfamília Alpavirinae, 1.040 de 

Gokushovirinae e 295 sequências de Pichovirinae, todas gentilmente cedidas pelo Prof. 

François Enault (Université Clermont Auvergne, França). 

 

5.1 Uso de proteínas inteiras para a construção dos HMMs de perfil 

 

Como discutido anteriormente, a maioria dos HMMs de perfil virais disponíveis 

nas bases públicas (vFAMs, viralOGs e pVOGs) foram construídos a partir de 

sequências protéicas inteiras, utilizando-se grupos ortólogos, sem a preocupação das  

relações taxonômicas das sequências. Assim, decidimos em uma primeira abordagem 

avaliar a utilização de proteínas virais inteiras para a detecção e classificação de grupos 

taxonômicos virais. Para isso, foi inicialmente construído um HMM de perfil específico 

para a espécie Dengue vírus (gênero Flavivirus), a partir da seleção das 20 sequências de 

poliproteínas inteiras de Dengue presentes no conjunto de treinamento dos Flavivirus. 

Essas sequências foram alinhadas com o programa MUSCLE (Edgar, 2004) e o 

alinhamento múltiplo resultante utilizado para a construção de um HMM de perfil com a 

ferramenta hmmbuild do pacote HMMER (Eddy, 2011).  



 21 

A fim de testar o potencial de detecção e discriminação do modelo construído, foi 

realizada uma busca de similaridade com o programa hmmsearch, também do pacote 

HMMER, do modelo construído para Dengue contra o conjunto de teste dos Flavivirus 

(composto de 6.364 poliproteínas desse gênero), utilizando os parâmetros padrão da 

ferramenta (e-value 10). Como resultado, todas as sequências do conjunto de teste foram 

detectadas pelo modelo (Figura 2A). Esse resultado mostra que, embora esse modelo 

tenha sido construído com poucas sequências de Dengue, ele foi capaz de detectar toda a 

diversidade de sequências conhecidas para essa espécie (100% de sensibilidade ou 

recall). Contudo, sequências de todos as outras espécies de Flavivirus presentes no 

conjunto de teste também foram detectadas, mostrando que o modelo construído não 

possui capacidade discriminativa entre diferentes espécies de vírus do gênero. Esse 

resultado pode ser atribuído a regiões da poliproteína que são conservadas em todos os 

representantes do gênero Flavivirus e, portanto, levam o modelo a detectar sequências 

não relacionadas a Dengue virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Gráficos de dispersão com jittering representando os resultados de buscas de similaridade de 
HMMs de perfil construídos a partir de sequências inteiras de poliproteínas de Flavivirus. Modelos 
construídos para os vírus da dengue (A), Zika (B) e Febre Amarela (C) foram utilizados em buscas de 
similaridade contra o conjunto de teste dos Flavivirus e os pontos representam os valores de escores obtidos 
pelas sequências detectadas por cada um dos modelos. As linhas horizontais tracejadas referem-se aos 
valores de corte de escore correspondentes a 70, 80 e 90% do valor de escore mais baixo observado para o 
respectivo grupo no conjunto de treinamento. 

 

Como próximo passo, resolvemos então inspecionar os valores de escore de 

alinhamento obtidos pelo hmmsearch nas sequências detectadas pelo modelo. Como 

podemos ver na Figura 2A, as sequências de Dengue detectadas pelo modelo 

apresentaram valores de escore bastante superiores aos obtidos pelas demais sequências. 

Assim, uma maneira relativamente simples de discriminar as sequências dessa espécie 

das demais seria o estabelecimento de um valor de corte de escore adequado ao modelo. 

A fim de avaliarmos a atribuição de diferentes valores de corte ao modelo, com o objetivo 
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de torna-lo discriminativo, foi realizada então uma busca de similaridade do modelo 

construído para Dengue contra o conjunto de treinamento dos Flavivirus, composto de 

127 sequências e que contém as 20 sequências de Dengue utilizadas na construção do 

modelo. Com base nos resultados, foram calculados três valores de corte de escore, 

equivalentes a 70, 80 e 90% do valor de escore mais baixo observado para Dengue virus 

no conjunto. Aplicando esses valores de corte aos resultados das buscas de similaridade 

obtidos contra o conjunto das 6.364 sequências de Flavivirus, podemos observar que o 

uso dos valores de corte de 80% e 90% (respectivamente linhas verde e azul no gráfico) 

tornam o modelo discriminativo para Dengue virus (Figura 2A). Esses experimentos 

foram repetidos com os vírus da Zika e Febre Amarela e os resultados obtidos foram 

bastante similares (Figuras 2B e 2C). Esse experimento demonstrou que é possível se 

obter um modelo discriminativo para algumas espécies do gênero Flavivirus utilizando-

se como conjunto de treinamento um alinhamento múltiplo de proteínas inteiras, desde 

que um valor de corte de escore adequado seja utilizado.  

Como as sequências de poliproteína do gênero Flavivirus são bastante similares 

entre si, sem regiões de lacunas (gaps), resolvemos verificar se essa metodologia poderia 

ser também aplicada a conjuntos de sequências mais divergentes para a construção de 

modelos discriminativos. Dessa forma, esse experimento foi repetido para a família 

Microviridae, utilizando-se sequências da proteína principal de capsídeo (VP1), que são 

bastante divergentes entre si. Nesse caso, foi construído um HMM de perfil para a 

subfamília Alpavirinae, utilizando-se 33 sequências de VP1 dessa subfamília contidas no 

conjunto de treinamento com o mesmo protocolo anterior. O modelo construído foi 

utilizado em uma busca de similaridade contra o conjunto de teste dos Microviridae 

(composto por 1.836 sequências de VP1 de Microviridae). De forma similar aos 

resultados obtidos com as espécies do gênero Flavivirus, o modelo construído foi capaz 

de detectar todas as sequências do conjunto de treinamento (Figura 3A). Entretanto, a 

partir da análise dos escores das sequências detectadas pelo modelo, foi possível se 

observar que não há uma clara separação entre as sequências de Alpavirinae das demais 

sequências de Microviridae, diferentemente do que ocorreu com os Flavivirus. Como 

pode ser visto na Figura 3A, a faixa de valores de escores das sequências de Alpavirinae 

detectadas pelo modelo é bastante ampla e se sobrepõe aos valores de escores obtidos por 

sequências das subfamílias Gokushovirinae e Pichovirinae.  

Apesar dessa sobreposição, foram calculados valores de corte de escore para o 

modelo com base no conjunto de treinamento, utilizando-se o protocolo anterior. Dessa 
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forma, o modelo construído foi utilizado em uma busca de similaridade contra o conjunto 

de treinamento de Microviridae e valores de corte de escore correspondentes a 70, 80 e 

90% do valor de escore mais baixo observado para Alpavirinae foram calculados. Como 

pode ser visto na Figura 3A, nenhum valor de corte definido foi capaz de separar 

completamente as sequências de Alpavirinae das demais. No entanto, um valor de escore 

de 90% poderia ser utilizado para tornar o modelo completamente discriminativo para 

Alpavirinae, com capacidade de detecção de 67% das sequências de Alpavirinae do 

conjunto de teste (Tabela 2). Esse mesmo experimento foi realizado utilizando sequências 

da subfamília Gokushovirinae e Pichovirinae (Figuras 3B e 3C, respectivamente). No 

caso da subfamília Gokushovirinae, observou-se uma porcentagem de detecção maior que 

aquela apresentada pelo modelo de Alpavirinae, uma vez que a divergência entre as 

sequências de Gokushovirinae é menor que nas sequências de Alpavirinae (Figura 3B). 

Em relação à subfamília Pichovirinae, nenhum dos três valores de corte tornou o modelo 

completamente discriminativo para essa subfamília. O uso do valor de escore de 90% fez 

com que o modelo apresentasse 90% de sensibilidade  e 57% de especificidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gráficos de dispersão com jittering representando os resultados de buscas de similaridade de 
HMMs de perfil construídos a partir de sequências de proteínas inteiras de VP1 de Microviridae. Modelos 
construídos para Alpavirinae (A), Gokushovirinae (B) e Pichovirinae (C) foram utilizados em buscas de 
similaridade contra o conjunto de teste dos Microviridae e os pontos representam os valores de escores 
obtidos pelas sequências detectadas por cada um dos modelos. As linhas horizontais tracejadas ilustram os 
valores de corte de escore correspondentes a 70, 80 e 90% do valor de escore mais baixo observado para o 
respectivo grupo no conjunto de treinamento. 

 
Com base nos experimentos realizados, podemos concluir que proteínas inteiras 

geram HMMs de perfil que não têm, em princípio, capacidade discriminativa. Contudo, 

utilizando-se valores de corte adequados, é possível obter um determinado potencial de 

discriminação. Um ponto importante que deve ser observado é que, quando as sequências 

do grupo em análise são altamente divergentes entre si, dentro do próprio grupo, como as 

sequências das subfamílias Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae, a aplicação do 
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escore de corte pode reduzir a sensibilidade do modelo. A depender do grau de 

divergência, o modelo pode ser altamente específico (Figura 3A) ou não (Figura 3C). 

 
Tabela 2 – Sensibilidade e especificidade de HMMs de perfil construídos com os alinhamentos de proteínas 
inteiras de VP1 de Microviridae. Os modelos foram construídos para Alpavirinae, Gokushovirinae e 
Pichovirinae a partir do alinhamento de proteínas. Os três modelos foram utilizados em buscas de 
similaridade contra o conjunto de teste dos Microviridae sem e com a aplicação dos valores de corte 
calculados a partir do conjunto de treinamento. 

 
 
5.2 Uso de blocos de alinhamento curtos para a construção de HMMs de perfil 

 

No experimento anterior se observou que proteínas inteiras podem ser utilizadas 

para a construção de HMMs de perfil discriminativos para grupos virais específicos, 

desde que valores de corte de escore adequados sejam atribuídos aos modelos. No entanto, 

quando desejamos utilizar esses modelos para a identificação de sequências em conjuntos 

de dados compostos por sequências curtas, como, por exemplo, dados brutos (não 

montados) de metagenomas, esse tipo de abordagem não pode ser utilizada. Como as 

leituras da grande maioria das plataformas são relativamente curtas, os blocos de 

alinhamentos obtidos também seriam curtos e, portanto, os valores de corte estabelecidos 

para sequências inteiras da proteína seriam excessivamente estringentes para a sua 

detecção.  

Uma alternativa ao uso de sequências proteicas inteiras seria o desenvolvimento 

de uma metodologia capaz de identificar blocos de alinhamento curtos e discriminativos 

a partir de um alinhamento de múltiplas sequências. Com base nessa premissa, decidiu-

se realizar um segundo experimento com o objetivo de se avaliar se HMMs de perfil 

construídos a partir de blocos de alinhamento curtos de um alinhamento múltiplo sem 

nenhum critério de seleção, cobrindo todo o comprimento do alinhamento, teriam a 

capacidade de detectar de forma sensível e específica um determinado subgrupo de 

Valores de 
corte 

Alpavirinae  Gokushovirinae  Pichovirinae 

Sensib. Especif.  Sensib. Especif.  Sensib. Especif. 

Sem corte  1,00 0,00  1,00 0,00  1,00 0,00 

70%  0,81 0,95  0,98 0,93  1,00 0,34 

80%  0,71 0,99  0,97 1,00  0,99 0,38 

90%  0,67 1,00  0,92 1,00  0,98 0,57 
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sequências. Em caso positivo, objetivou-se ainda determinar qual seria a faixa de tamanho 

ideal para a utilização desses blocos.  

Assim como no experimento anterior, foram utilizadas como conjunto de 

treinamento as 20 sequências de poliproteínas de Dengue virus alinhadas com o programa 

MUSCLE. Para isso, foi construído um script que utiliza uma janela deslizante de tamanho 

n para selecionar regiões contíguas do alinhamento múltiplo de entrada, caminhando uma 

posição (base) por vez. Para o teste, foram utilizadas janelas de diferentes tamanhos, 

variando entre 10 a 110 posições, com intervalos de 10. Esses valores foram escolhidos 

de forma arbitrária. Cada região selecionada pela janela deslizante foi então extraída e 

usada para a construção de um HMM de perfil. 

Todos os modelos gerados foram usados em buscas de similaridade com o 

programa hmmsearch contra as 6.364 sequências de Flavivirus do conjunto de teste, e 

valores de sensibilidade e especificidade foram determinados para cada um. Esses valores 

foram então agrupados de acordo com o tamanho da janela usada para a seleção dos 

respectivos blocos de alinhamento, e seus valores médios foram calculados. Como pode 

ser visto na Figura 4A (linhas verde e lilás), modelos de Dengue virus construídos com 

blocos de tamanho curto apresentaram os melhores valores sensibilidade e especificidade. 

Com um comprimento de 10 bases, os blocos apresentaram valores médios de 0,9 e 0,84, 

respectivamente. A partir de um comprimento de 20, os valores de especificidade vão se 

tornando muito baixos. Esse experimento foi repetido para os vírus da Zika (Figura 4B) 

e Febre Amarela (Figura 4C), utilizando-se também sequências dessas espécies presentes 

no conjunto de treinamento dos Flavivirus. Os resultados obtidos foram muito similares, 

sugerindo que, pelo menos dentro do modelo de Flavivirus, o uso de regiões curtas de até 

dez resíduos de aminoácidos permite gerar modelos que têm um desempenho 

relativamente razoável de detecção e discriminação, enquanto regiões mais longas 

implicam numa redução extremamente acentuada da especificidade.  

Em função desse resultado, decidimos testar se a aplicação de valores de corte de 

escore (cutoff scores) aos modelos poderia melhorar a especificidade dos mesmos. Para 

isso, foi implementada no script anterior uma abordagem heurística para a atribuição de 

valores de corte personalizados para cada HMM de perfil. Para cada um dos modelos 

gerados, o script passou a executar uma busca de similaridade contra as 127 sequências 

do conjunto de treinamento dos Flavivirus e as sequências detectadas foram listados em 

ordem decrescente do escore de alinhamento. Com base nos resultados, foi implementada 

uma rotina que atribui um valor de corte ao modelo, arbitrariamente calculado em 80% 
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do valor do menor escore observado pelas sequências do grupo de interesse (nesse caso, 

pelas sequências de Dengue virus). O experimento foi então repetido com essa nova 

versão do script. Conforme podemos ver na Figura 4A (linha azul), o uso de valores de 

corte melhorou dramaticamente os valores de especificidades para os modelos 

construídos, independente do tamanho da janela utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Avaliação de um repertório completo de blocos de alinhamento de tamanho variável como 
candidatos para a construção de HMMs de perfil discriminativos para o gênero Flavivirus. Janelas 
deslizantes de diferentes tamanhos, começando com um comprimento mínimo de 10 aa e variando em 
incrementos de 10 aa cada, foram utilizadas em alinhamentos de múltiplas sequências de poliproteínas 
inteiras específicas para Dengue virus (A), Zika virus  (B) e Yellow Fever virus (C). Blocos de alinhamento 
representando todo o repertório obtido para cada tamanho de janela foram usados para construir os HMMs 
de perfil. Todos os modelos foram testados com o programa hmmsearch contra um conjunto de dados de 
6.364 sequências de Flavivirus compreendendo uma grande variedade de espécies virais. As linhas de 
sensibilidade e especificidade, usando (+ CS) ou não (-CS) pontos de corte, representam médias aritméticas 
calculadas a partir da combinação dos múltiplos modelos gerados para cada tamanho de bloco de 
alinhamento. As áreas sombreadas indicam valores de desvio padrão. Os escores de corte correspondem a 
80% do valor de escore mais baixo observado por cada modelo individual em relação ao conjunto de 
treinamento correspondente. 

 

O uso de valores de corte nos modelos foi, portanto, capaz de torná-los mais 

específicos para a identificação de sequências de Dengue virus, sem a alteração da 

sensibilidade dos mesmos. Esses experimentos foram realizados novamente com as 

sequências de Zika virus (Figura 4B) e Yellow Fever virus (Figura 4C) e os resultados 

foram bastante similares. 

Com o objetivo de verificarmos se modelos construídos a partir de regiões curtas 

do alinhamento de grupos de sequências mais divergentes entre si apresentavam 

resultados similares aos encontrados para as três espécies de Flavivirus, esse experimento 

foi repetido utilizando sequências da família Microviridae. Nesse caso, o script foi 

novamente executado, utilizando agora como entrada o alinhamento múltiplo das 33 
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sequências de VP1 de Alpavirinae (descritas por Roux et al., 2012) contidas no conjunto 

de treinamento dos Microviridae. Para o cálculo dos valores de corte dos modelos, foram 

utilizadas as 113 sequências de VP1 de Microviridae do conjunto de treinamento.  

Todos os modelos gerados foram submetidos a buscas de similaridade contra o 

conjunto de teste dos Microviridae, composto de 1.836 sequências de VP1, sem e com a 

aplicação dos valores de corte. Da mesma forma que no experimento com os Flavivirus, 

valores de sensibilidade e especificidade dos modelos foram calculados para cada modelo 

e os valores médios dessas métricas calculados para cada tamanho de janela. Como 

podemos observar na Figura 5A, a aplicação de valores de corte de escore aos modelos 

gerados para Alpavirinae também foi capaz de torná-los mais específicos para essa 

subfamília. Contudo, como esse grupo viral é bem mais diverso que os anteriores, os 

valores médios de sensibilidade foram baixos (inferiores a 0,4 para qualquer tamanho de 

janela), e afetados pelo uso dos valores de corte de escore.  

Esses experimentos foram repetidos para a subfamília Gokushovirinae e 

Pichovirinae e resultados similares foram obtidos (Figura 5B e 5C, respectivamente). 

Como podemos observar nos gráficos, os valores de sensibilidade médios para as 

subfamílias Gokushovirinae e Pichovirinae foram maiores em relação à subfamília 

Alpavirinae, porém esses valores foram igualmente afetados pelo uso dos valores de corte 

dos modelos. Assim, conclui-se que a aplicação de valores de corte de escore para uso 

dos HMMs de perfis tornou-os de modo geral muito mais específicos, tanto no modelo 

de Flavivirus como em Microviridae. Entretanto, o uso de um repertório de modelos, 

derivados de todas as possibilidades de blocos de alinhamento de diferentes tamanhos, 

demonstrou que somente uma fração desses modelos é discriminativa, especialmente 

aqueles modelos construídos a partir de sequências curtas. Portanto, o uso de modelos 

curtos, sem processo de escolha criterioso, não é suficiente para permitir seu uso geral.  

Do ponto de vista conceitual isso se explica porque nem todas as regiões do 

alinhamento são boas para a construção de modelos altamente específicos e relativamente 

sensíveis. De fato, algumas regiões podem ser conservadas em outros grupos virais e não 

serem, portanto, taxonomicamente discriminativas. Outras regiões podem conter grande 

quantidade de lacunas no alinhamento ou, ainda, não serem representarem toda a 

diversidade do grupo viral em questão. O conjunto desses resultados nos estimulou a 

desenvolver uma metodologia racional, capaz de identificar em um alinhamento de 

múltiplas sequências, as regiões mais conservadas entre todas as sequências ou, 

alternativamente, aqueles mais discriminativas para um subconjunto de sequências. 
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Figura 5 – Avaliação de um repertório completo de blocos de alinhamento de tamanho variável como 
candidatos para a construção de HMMs de perfil discriminativos para a família Microviridae. Janelas 
deslizantes de diferentes tamanhos, começando com um comprimento mínimo de 10 aa e variando em 
incrementos de 10 aa cada, foram utilizadas em alinhamentos de múltiplas sequências da proteína principal 
de capsídeo (VP1) de Alpavirinae (A), Gokushovirinae  (B) e Pichovirinae (C). Blocos de alinhamento 
representando todo o repertório obtido para cada tamanho de janela foram usados para construir os HMMs 
de perfil. Todos os modelos foram testados com o programa hmmsearch contra um conjunto de dados de 
1.836 sequências da proteína VP1 de Microviridae. As linhas de sensibilidade e especificidade, usando (+ 
CS) ou não (-CS) pontos de corte, representam médias aritméticas calculadas a partir da combinação dos 
múltiplos modelos gerados para cada tamanho de bloco de alinhamento. As áreas sombreadas indicam 
valores de desvio padrão. Os escores de corte correspondem a 80% do valor de escore mais baixo observado 
por cada modelo individual em relação ao conjunto de treinamento correspondente. 

 
5.3 Desenvolvimento da metodologia 

 

A metodologia desenvolvida consiste na utilização de um conjunto de algoritmos 

implementados em uma ferramenta denominada TABAJARA (Tool for Alignment Block 

Analysis Joining Appropriate Rational Approaches). Começando de um alinhamento de 

múltiplas sequências, o TABAJARA pode utilizar todo o comprimento das sequências 

presentes no alinhamento ou selecionar sub-regiões específicas para a construção dos 

modelos. Em ambos os casos, a ferramenta pode ser executada em dois modos: (1) 

Conservação, para a construção de modelos capazes de representar todas as sequências 

do alinhamento, ou (2) Discriminação, que constrói modelos apropriados para a distinção 

de um grupo específico de sequências das demais presentes no alinhamento. Nas 

próximas seções serão descritos os conceitos computacionais aplicados no 

desenvolvimento da ferramenta, bem como a sua implementação. 
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5.3.1 Conceitos de teoria da informação 

 

Para a identificação de sub-regiões específicas do alinhamento de entrada, a 

primeira ação do programa consiste na atribuição de valores de escore posição-

específicas, variando entre 0 a 1. Esses valores podem se referir aos graus mínimos ou 

máximos, respectivamente, de conservação ou de discriminação, dependendo do modo 

de execução do programa. Quando o programa TABAJARA é executado em modo 

Conservação e o conjunto de sequências de entrada é composto por sequências protéicas, 

o método utilizado para calcular os escores é a divergência de Jensen-Shannon (JSD), 

conforme implementado por Capra & Singh (2007). Esse método quantifica a 

similaridade entre duas distribuições de probabilidade. No caso da implementação de 

Capra & Singh (2007), uma das distribuições consiste da distribuição de fundo dos 

aminoácidos estimada para a construção da matriz BLOSUM62, que é utilizada para 

aproximar a distribuição de sítios de aminoácidos sujeitos a nenhuma pressão evolutiva. 

Então, posições que possuem distribuições de aminoácidos muito diferentes da 

distribuição de fundo são, provavelmente, funcionalmente importantes ou restringidas 

pela evolução. Assim, para cada coluna c do alinhamento, a divergência de Jensen-

Shannon "#
$% é definida da seguinte forma: 

"#
$% = '()*+,- + (1 − 	')()(4,5) (1) 

 

onde RE é a entropia relativa ou distância de Kullback–Leibler (Kullback & Leibler, 

1951), 8# consiste da distribuição de aminoácidos na coluna c,  9 = 	'8: + (1 − 	');, q 

é a distribuição de fundo dos aminoácidos e l é um peso a priori (com valor de ½, definido 

por Capra & Sing, 2007 como sendo o valor de l que obteve os melhores resultados). 

Quando o TABAJARA é executado no modo Conservação utilizando sequências 

nucleotídicas, o método da entropia de Shannon (Shannon, 1948) é utilizado para calcular 

as pontuações de cada coluna do alinhamento. Thomas & Cover (2006) descrevem a 

entropia de Shannon como sendo a medida da incerteza de uma variável aleatória. Em 

outras palavras, a entropia de Shannon reflete a quantidade de informação necessária para 

descrever uma variável. Aplicando-se ao nosso problema, quanto mais variável é uma 

coluna do alinhamento, maior é a sua entropia, uma vez que maior é a incerteza em relação 
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a sua conservação. Em termos formais, a entropia de Shannon )# para cada coluna c de 

um MSA, é calculada da seguinte forma: 

 

 (2) 

 
 
 
onde 8#= é a probabilidade de ocorrência de uma base de DNA m e b é a base do 

logaritmo (nesse caso, o valor b = 2 foi utilizado). Como nesse caso o MSA é composto 

de sequências nucleotídicas, 5 símbolos (ou estados) podem estar presentes em cada 

coluna: A, C, G, T, ‘-’. Assim, os valores de entropia mínimo e máximo são, 

respectivamente zero, quando apenas um tipo de nucleotídeo está presente na coluna (não 

há variação de símbolos), e aproximadamente 2,32 (entropia máxima), quando os 5 

símbolos aparecem com a mesma frequência. Como os valores de escore de cada coluna 

devem variar entre 0 e 1, os escores obtidos são normalizados a partir da divisão desses 

valores pelo valor de entropia máxima.  Como conceituamos anteriormente, os valores de 

escore variam entre 0 e 1, onde 0 significa nenhuma conservação, e 1 máxima 

conservação. Porém, após a normalização, os valores obtidos indicam o contrário: 0 

indica máxima conservação e 1 nenhuma conservação. Dessa forma, para que os valores 

variassem da forma que queríamos, os valores normalizados de entropia são então 

subtraídos de 1. Assim, podemos dizer que o escore de conservação @A# de cada coluna 

c do MSA composto de sequências nucleotídicas é calculado da seguinte maneira: 

 
@A# = 1 −	)# )BCD⁄  (3) 

 
Para medir a habilidade discriminativa das colunas do alinhamento múltiplo de 

entrada entre dois grupos de sequências, o TABAJARA utiliza duas métricas: Informação 

mútua (MI – Mutual Information) (Thomas & Cover, 2006) e Desarmonia de Sequências 

(SD – Sequence Disharmony), tanto para sequências nucleotídicas como para sequências 

protéicas. De acordo com Thomas & Cover (2006), a informação mútua é a medida da 

dependência entre duas variáveis aleatórias. Em outras palavras, essa métrica reflete a 

associação estatística existente entre duas variáveis. No caso do TABAJARA, a 

informação mútua é utilizada para verificar, em cada coluna do alinhamento múltiplo, 

como um determinado conjunto de símbolos (composto por nucleotídeos ou aminoácidos) 

se relaciona com um grupo específico de sequências. Ou seja, essa métrica informa se o 

conjunto de nucleotídeos ou aminoácidos de um determinado subgrupo de sequências é 

)# = − F 8#=GHIJ8#=
BK{M,:,N,O}

 



 31 

capaz de diferenciá-lo das demais sequências presentes no alinhamento. 

Conceitualmente, o valor de QR# para cada coluna c do alinhamento é definido como: 

 
  
 (4) 
 
 
 
 
onde n representa o número de símbolos possíveis em cada coluna incluindo o gap (n = 

5 para sequências nucleotídicas e 21 para protéicas), 8#(∝, U) é a função probabilidade 

conjunta de um símbolo a e do grupo i e 8#(∝)	e 8#(U) são as funções de probabilidades 

marginais do caractere a e do grupo i, respectivamente.  

Já a Desarmonia de Sequências (DS) é uma medida desenvolvida pelo nosso 

grupo, baseada no método de Harmonia de Sequências (SH) implementado por Pirovani 

et al. (2006). Essa medida verifica o grau de semelhanças entre dois grupos de sequência 

presentes em um alinhamento múltiplo. Dados dois grupos de sequências A e B presentes 

em um MSA, o valor de "@# para cada coluna c do alinhamento é calculado da seguinte 

forma:  

 

SD# = 1 +
X

Y
()#

MZ[ − )#
M −	)#

[) (5) 

e 

 (6) 

 

 

onde as entropias individuais de cada grupo ()# - equação 2) e combinadas ()#MZ[ - 

equação 6) são calculadas. 

 

5.3.2 Implementação do TABAJARA 

 

O programa TABAJARA foi implementado na linguagem PERL e pode ser usado 

em qualquer sistema operacional compatível com POSIX, como distribuições UNIX e 

Linux com um interpretador Perl instalado (http://www.perl.org). Como programas 

auxiliares, TABAJARA usa o MUSCLE (Edgar, 2004) e hmmsearch, hmmbuild e 

nhmmer do pacote HMMER (Eddy, 2011). A Figura 6 ilustra o fluxo de trabalho do 

TABAJARA.  

QR# =FF8#(∝, U) GHI
8#(∝, U)

8#(∝)8#(U)

\

∝KX

Y

]KX

 

)#
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Figura 6 – Fluxo de trabalho de do TABAJARA. Um alinhamento de múltiplas sequências (A) é utilizado 
como conjunto de treinamento para a construção de HMMs de perfil a partir de seleção de blocos de 
alinhamento curtos (B) ou empregando todo o comprimento das sequências presentes no alinhamento (C). 
Para modelos curtos, o programa calcula os escores por posição do alinhamento usando métricas diferentes, 
de acordo com o tipo das sequências (nucleotídeo ou proteína) e do modo de execução. As regiões de maior 
pontuação são selecionadas usando uma abordagem de janela deslizante e posteriormente extraídas. 
Modelos construídos a partir de proteínas inteiras tem fluxos diferentes para a construção de modelos 
conservados ou discriminativos. No modo Discriminação, sequências específicas da categoria escolhida 
são selecionadas e realinhadas com MUSCLE. No caso do modo Conservação, o alinhamento original é 
usado para a construção do modelo. Na etapa final (D), os HMMs de perfil  são construídos com a 
ferramenta hmmbuild e todos os modelos são submetidos a um procedimento de validação envolvendo 
testes de sensibilidade e especificidade, de acordo com os critérios definidos pelo usuário. Valores de corte 
de escore podem ser opcionalmente atribuídos.  
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O TABAJARA utiliza como entrada um conjunto de sequências, nucleotídicas ou 

protéicas, representadas por meio de um alinhamento de múltiplas sequências nos 

formatos FASTA ou CLUSTAL. A partir desse alinhamento, a ferramenta pode utilizar 

todo o comprimento das sequências ou sub-regiões específicas para a construção dos 

modelos. Nos dois casos, o TABAJARA pode ser executado nos modos (1) Conservação, 

que constrói modelos capazes de detectar todas as sequências do alinhamento de entrada, 

ou (2) Discriminação, para a construção de modelos capazes de detectar e discriminar 

sequências de um grupo específico em relação às demais presentes no alinhamento. 

Quando o TABAJARA utiliza todo o comprimento das sequências, apenas um modelo é 

gerado. No modo Conservação, o programa simplesmente utiliza o hmmbuilder para 

construir o HMM de perfil a partir do alinhamento original. No modo Discriminação, por 

outro lado, as sequências pertencentes ao grupo de interesse são inicialmente extraídas do 

alinhamento original, realinhadas com a ferramenta MUSCLE e o alinhamento resultante 

é utilizado para a construção de um HMM de perfil específico com o programa 

hmmbuilder.  

Quando o objetivo é a construção de modelos curtos, a ferramenta seleciona sub-

regiões específicas do alinhamento para a construção de modelos. Nesse caso, o 

TABAJARA primeiramente atribui valores de escore a cada coluna do alinhamento 

múltiplo de entrada, que varia entre 0 e 1 e é calculado utilizando diferentes métricas, a 

depender do tipo das sequências de entrada e do modo de execução (seção 5.3.1). Colunas 

que apresentam uma proporção de lacunas maior que valor permitido (padrão = 30%), 

têm o valor zero atribuído, uma vez que é improvável que colunas com muitos gaps em 

um alinhamento sejam funcionalmente importantes (Capra & Singh, 2007). Com os 

escores calculados para todas as posições, o TABAJARA utiliza uma janela deslizante e, 

com base em um conjunto de parâmetros (como tamanho da janela e porcentagem mínima 

de posições da mesma com escore superior a um valor mínimo), decide se a janela é válida 

ou não. As janelas válidas são associadas compondo blocos de alinhamento, os quais são 

então extraídos e processados de forma a eliminar colunas compostas somente por lacunas 

(gaps) e sequências redundantes.  

É possível ainda selecionar os tamanhos mínimo e máximo desses blocos. Caso 

alguns blocos tenham um tamanho maior do que o máximo desejado, o programa usa uma 

segunda janela deslizante para selecionar a sub-região com a maior somatória de escores. 

Quando o modo Discriminação é utilizado, o TABAJARA executa o processo de seleção 
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dos blocos por meio de três etapas. Na primeira o programa utiliza o método de MI para 

pontuar cada coluna do alinhamento de entrada e seleciona blocos discriminativos de 

acordo com o protocolo descrito acima. Na segunda, o TABAJARA repete esse processo 

utilizando o método SD para pontuar cada coluna do MSA. Por fim, os dois conjuntos de 

blocos discriminativos encontrados nas etapas anteriores são unidos e processados com o 

objetivo de remover blocos redundantes e unir blocos sobrepostos, de forma a gerar um 

conjunto final de blocos discriminativos. Com os blocos finais, o TABAJARA utiliza então 

o programa hmmbuilder para construir os HMMs de perfil.  

Todos os modelos gerados são submetidos a um processo de validação para que 

somente modelos que atendam a um conjunto de critérios de qualidade sejam 

selecionados. Nessa validação, os modelos são submetidos a buscas de similaridade 

contra as sequências do conjunto de treinamento (MSA original) utilizando as 

ferramentas nhmmer (sequências nucleotídicas) ou hmmsearch (sequências protéicas). 

Após as buscas, o TABAJARA inspeciona os resultados de forma a verificar se os modelos 

atendem aos critérios de controle de qualidade definidos pelo usuário. No modo 

Conservação, cada modelo é avaliado em relação a sua capacidade detecção: os modelos 

devem ser capazes de detectar uma porcentagem mínima de sequências do conjunto de 

treinamento (padrão = 80%).  

 No modo Discriminação, como o objetivo é a construção de modelos capazes de 

discriminar as sequências de uma determinada categoria (grupo A) em relação às demais 

sequências presentes no conjunto de treinamento (grupo B), o conjunto de regras é mais 

complexo. Para tal, o TABAJARA inspeciona o arquivo tabular dos resultados em ordem 

decrescente de escore. A primeira condição é que a sequência com resultado de escore de 

alinhamento mais alto pertença à categoria de interesse, isto é, seja membro do grupo A. 

Em caso negativo, o modelo é descartado. Em caso positivo, se sequências do grupo B 

também tenham sido detectadas pelo modelo, o TABAJARA irá calcular a proporção entre 

o valor de escore da primeira sequência positiva do grupo B e o escore da sequência 

imediatamente anterior de grupo A. Esse número deve ser igual ou menor que um valor 

definido pelo usuário (por padrão, 80%). Como um último passo, todos os modelos 

considerados válidos são testados quanto à capacidade de detectar sequências da categoria 

escolhida. O percentual mínimo de detecção é também definido pelo usuário, com valor 

padrão de 80%. Caso seja de interesse do usuário, os modelos descartados pelo 

TABAJARA podem ser armazenados em um diretório para análises posteriores. 
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Em geral, os HMMs de perfil são utilizados para a prospecção de sequências, 

como, por exemplo, vírus em bases de dados de sequências de DNA ou proteína. O uso 

desses modelos nos permite identificar sequências mais divergentes que as sequências 

conhecidas, uma vez que eles modelam a variabilidade de um grupo de sequências, 

posição a posição. Como pudemos observar nos experimentos realizados com HMMs de 

perfil construídos com conjuntos de proteínas inteiras, a aplicação de valores de corte de 

escore aos modelos foi bastante útil para tornar os modelos bastante específicos. Na 

maioria dos nossos experimentos, o uso de um valor de corte de escore correspondente a 

80% do valor de escore observado para o último hit do conjunto de treinamento 

apresentou uma boa relação entre sensibilidade e especificidade. Com base nisso, nós 

decidimos implementar uma abordagem heurística no TABAJARA que atribui 

automaticamente valores de corte de escore personalizados para cada modelo, utilizando 

os resultados das buscas de similaridade realizadas na etapa de validação.  

Para a atribuição de valores de corte de escore aos modelos conservados, o 

TABAJARA calcula 80% do valor de escore apresentado pelo o último hit do conjunto de 

treinamento e atribui esse valor ao modelo. No caso dos modelos discriminativos, se todas 

as sequências de conjunto de treinamento detectadas pelo modelo durante o procedimento 

de validação pertencem à categoria escolhida (por exemplo, grupo A), o cálculo do valor 

de corte é similar ao anterior, porém o valor da porcentagem é definido pelo usuário 

(padrão = 80%). Quando sequências de outras categorias (por exemplo, grupo B) são 

também detectadas pelo modelo, o programa inspeciona os resultados da busca de 

similaridade em ordem decrescente de escore e calcula a diferença absoluta entre os 

escores da primeira sequência positiva do grupo B e a sequência imediatamente anterior 

do grupo A. Um valor correspondente a 80% desta diferença é adicionado ao escore da 

sequência de melhor desempenho do grupo B, e esse valor é atribuído como valor de corte 

ao modelo. Por exemplo, digamos que o escore da sequência com maior escore do grupo 

B seja 100 e que o valor de escore da sequência imediatamente precedente do grupo A 

seja 180. O valor de corte de escore sugerido para esse modelo será: 100 + (0,8*(180-

100)) = 164. A ideia dessa heurística é permitir que sequências mais divergentes 

pertencentes à categoria desejada sejam identificadas, uma vez que existe uma margem 

de tolerância de valores de escore, e garantir que sequências que não pertencem à 

categoria sejam excluídas. Os valores de corte de escore são adicionados aos HMMs de 

perfil através de uma etiqueta juntamente com o valor de corte calculado (por exemplo, 

CUTOFF SCORE 164). Essa etiqueta é neutra para programas do pacote HMMER 
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(hmmsearch e nhmmer), mas esses valores podem ser utilizados para filtrar os 

resultados das buscas de similaridade por meio da atribuição desse valor no parâmetro -

T desses programas (por exemplo, -T 164). Algumas ferramentas desenvolvidas pelo 

nosso grupo, como GenSeed-HMM (Alves et al., 2016) e e-Finder (ver item 8), são 

capazes de ler automaticamente os valores de corte de escore de cada HMM de perfil e 

utilizá-los nas buscas de similaridade.  

 

5.4 Validação da ferramenta 

 

A fim de validarmos os modelos gerados pelo TABAJARA e, consequentemente, 

a metodologia desenvolvida, foi executado um conjunto de experimentos. Nessa seção 

são descritos esses experimentos, bem como os resultados obtidos tanto pelos modelos 

conservados como discriminativos construídos pela ferramenta. Nesse processo foram 

utilizados os mesmos conjuntos de treinamento e teste de sequências de Flavivirus e 

Microviridae utilizadas durante o desenvolvimento da metodologia e descritos no início 

desse capítulo.  

 

5.4.1 Otimização dos parâmetros do TABAJARA 

 

O TABAJARA é uma ferramenta flexível e configurável, que permite ao usuário 

definir uma grande quantidade de parâmetros, sendo alguns deles obrigatórios e outros 

opcionais. Quando o TABAJARA é executado com o objetivo de gerar modelos curtos, é 

necessário que alguns parâmetros para a seleção dos blocos, como tamanho mínimo do 

bloco de alinhamento (parâmetro -b), o valor mínimo de escore por posição (parâmetro 

-t) e porcentagem mínima de posições significativas dentro da janela deslizante 

(parâmetro -p), sejam definidos. 

A fim de avaliar o impacto da variação desses parâmetros no desempenho de 

modelos discriminativos construídos pelo TABAJARA, foi executada uma série de 

experimentos, utilizando-se o conjunto de treinamento com 127 sequências de diferentes 

espécies de Flavivirus. Nesses experimentos, foram construídos modelos discriminativos 

para Dengue virus, Zika virus e Yellow Fever vírus com o TABAJARA sendo executado 

diversas vezes, com a alteração de apenas um parâmetro por vez. Todos os modelos 

gerados foram submetidos a buscas de similaridade com a ferramenta hmmsearch 
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contra o conjunto de teste de Flavivirus, composto de 6.364 sequências da poliproteína, 

com e sem a aplicação dos valores de corte sugeridos pelo TABAJARA. Para se avaliar o 

desempenho dos modelos, valores de sensibilidade e especificidade para os mesmos 

foram calculados, bem como os valores médios dessas métricas obtidos a partir da 

combinação dos múltiplos modelos gerados para cada valor de parâmetro. 

No primeiro experimento, o valor mínimo de escore por posição do alinhamento 

(parâmetro -t) foi modificado a cada execução do TABAJARA, variando de 0 a 1, com 

incrementos de 0,1 a cada execução. Os demais parâmetros foram mantidos inalterados e 

definidos da seguinte forma: janela deslizante de tamanho 15, com pelo menos 50% de 

suas posições (-p 50) apresentando escore mínimo definido pelo parâmetro -t. O 

tamanho do bloco de alinhamento selecionado para a criação dos modelos variou entre 

15 e 60 aminoácidos. A Figura 7A apresenta os resultados obtidos para Dengue virus 

utilizando-se diferentes valores de t.  

Como podemos observar, os HMMs de perfil gerados com valores de t acima de 

0,6 apresentaram valores médios de sensibilidade e especificidades muito próximos a 1,0. 

Por outro lado, valores inferiores a 0,6 resultaram em modelos com valores menores de 

especificidade. Por fim, o TABAJARA não foi capaz de gerar modelos com valores 

mínimos de escore superiores a 0,7, uma vez que essa condição se tornou muito rigorosa 

e nenhum bloco foi selecionado. Quando os valores de corte de escore sugeridos pelo 

TABAJARA foram utilizados nas buscas de similaridade, independentemente do valor 

mínimo de escore por posição utilizado para se construir os modelos, os valores médios 

de sensibilidade e especificidade foram muito próximos de 1,0. Esses resultados mostram 

que, independentemente dos valores de t utilizados para construir os modelos, quando os 

valores de corte sugeridos pelo TABAJARA são utilizados nas buscas de similaridade, 

todos os modelos se mostram altamente específicos. Resultados semelhantes foram 

observados com os modelos gerados para os vírus da Zika (Figura 7B) e Febre Amarela 

(Figura 7C).  
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Figura 7- Efeito da variação do valor mínimo do escore por posição do alinhamento (parâmetro -t) no 
desempenho dos HMMs de perfil construídos com o TABAJARA. O TABAJARA foi executado em modo 
discriminativo para a construção de modelos curtos utilizando como conjunto de treinamento o alinhamento 
múltiplo de 127 sequências de poliproteína de Flavivirus. Regiões específicas de Dengue virus (A), Zika 
virus (B) e Yellow Fever virus (C), com tamanho variando entre 15 e 60 aminoácidos, foram selecionadas 
utilizando uma janela deslizante de tamanho 15, onde pelo menos 50% de suas posições deveriam ter um 
valor mínimo de escore, que variou de 0 a 1,0. Todos os modelos foram submetidos a buscas de similaridade 
contra o conjunto de teste dos Flavivirus, sem e com a aplicação dos valores de corte de escore sugeridos 
para cada modelo. As linhas representam as médias aritméticas dos valores de sensibilidade e especificidade 
dos modelos gerados com cada valor de t. As áreas sombreadas indicam os valores de desvio padrão. 

 

No segundo experimento, o parâmetro alterado (-p) a cada iteração foi a 

porcentagem mínima de posições significativas dentro da janela deslizante. Nesse caso, 

uma porcentagem mínima de posições dentro de uma janela deslizante de tamanho 15 

deveria ter um escore de pelo menos 0,5 (-t 0,5) para que a janela fosse considerada 

válida. O valor de porcentagem mínima nos testes variou de 0 a 100, sendo incrementado 

em 10 a cada iteração. Da mesma forma que no experimento anterior, os blocos 

selecionados para a construção dos modelos tiveram tamanhos entre 15 e 60 aminoácidos.  

Como podemos observar na Figura 8A, quando os modelos construídos para 

Dengue virus foram submetidos a buscas de similaridade sem a aplicação dos escores de 

corte sugeridos pelo TABAJARA, modelos gerados com valores de p maiores que 60 

apresentaram valores de sensibilidade e especificidade muito próximos a 1,0, enquanto 

que os modelos gerados com valores menores que 60 apresentaram valores de 

especificidade mais baixos. Por outro lado, quando os escores de corte foram empregados, 

o desempenho dos modelos melhorou significativamente, com os valores de 

especificidade muitos próximos a 1,0 para todos os valores de p testados. Com valores de 

p acima de 85, o TABAJARA não foi capaz de gerar modelos. Esses testes foram também 
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realizados para a geração de modelos discriminativos para Zika virus (Figura 8B) e Yellow 

Fever virus (Figura 8C) e resultados similares foram encontrados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8 - Efeito da variação do valor de porcentagem mínima de posições significativas em uma janela 
deslizante (parâmetro -p) no desempenho dos HMMs de perfil construídos com o TABAJARA. O 
TABAJARA foi executado em modo discriminativo para a construção de modelos curtos utilizando como 
conjunto de treinamento o alinhamento múltiplo de 127 sequências de poliproteína de Flavivirus. Regiões 
específicas de Dengue virus (A), Zika virus (B) e Yellow Fever virus (C), com tamanho variando entre 15 
e 60 aminoácidos, foram selecionadas utilizando uma janela deslizante de tamanho 15, onde uma 
porcentagem variável de suas posições (de 0 a 100) deveriam ter escore de pelo menos 0,5. Todos os 
modelos foram submetidos a buscas de similaridade contra o conjunto de teste dos Flavivirus, sem e com 
a aplicação dos valores de corte de escore sugeridos para cada modelo. As linhas representam as médias 
aritméticas dos valores de sensibilidade e especificidade dos modelos gerados com cada valor de t. As 
áreas sombreadas indicam os valores de desvio padrão. 

 

Nos experimentos relatados na seção 5.2, o tamanho dos blocos de alinhamento 

curtos mostrou influência direta na capacidade discriminativa nos HMMs de perfil 

gerados a partir desses blocos. Assim, resolvemos avaliar a influência do tamanho dos 

blocos de alinhamento selecionados pelo TABAJARA no desempenho dos modelos 

discriminativos gerados. Para isso, foram utilizados tamanhos mínimo e máximo dos 

blocos (parâmetros -b e -mb, respectivamente) de valores iguais, de forma a restringir 

precisamente todos os modelos para o comprimento desejado. Os demais parâmetros 

definidos para o experimento foram os seguintes: janela deslizante de tamanho 10 (-w 

10), que foi considerada válida se pelo menos 40% (-p 40) de suas posições da janela 

tivessem um escore de pelo menos 0,4 (-t 0.4). As Figuras 9A, 9B e 9C ilustram os 

resultados obtidos respectivamente para Dengue virus, Zika virus e Yellow Fever virus.  

Como podemos observar em todos os experimentos, para qualquer tamanho do 

bloco de alinhamento utilizado, os valores médios de sensibilidade foram muito altos, 

independente do uso dos valores de corte de escore sugeridos para os modelos. No caso 
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do experimento com Zika virus, esses valores foram levemente afetados para alguns 

tamanhos quando os valores de corte foram utilizados, porém os valores médios 

continuaram bastante altos. Por outro lado, sem o uso de escores de corte, os valores de 

especificidade foram altos para modelos curtos (10 aa), mas apresentaram uma queda 

drástica para tamanhos de blocos selecionados superiores a 20 aa.  

Esse resultado pode ser explicado pelo fato de as sequências de Flavivirus serem 

muito similares e, assim, os trechos específicos de uma determinada espécie são muito 

curtos, enquanto trechos longos do alinhamento podem conter posições que são 

conservadas em múltiplas espécies. Quando os valores de corte de escore sugeridos pelo 

TABAJARA foram utilizados, todos os modelos se tornaram altamente específicos para a 

detecção de sequências da espécie para a qual foram desenvolvidos. Devido aos diferentes 

graus de variação intra-específica entre as sequências de Dengue virus, Zika virus e 

Yellow Fever virus, o tamanho máximo do bloco selecionado em cada uma das espécies 

foi diferente (respectivamente 290, 280 e 420 aminoácidos). Com o objetivo de deixar os 

gráficos consistentes, modelos construídos com blocos de alinhamento maiores que 200 

aminoácidos e que apresentaram valores de especificidade médios abaixo de 0,025 foram 

omitidos dos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efeito da variação do tamanho dos blocos de alinhamento selecionados no desempenho dos 
HMMs de perfil construídos com o TABAJARA. O TABAJARA foi executado em modo discriminativo para 
a construção de modelos curtos utilizando como conjunto de treinamento o alinhamento múltiplo de 127 
sequências de poliproteína de Flavivirus. Regiões específicas de Dengue virus (A), Zika virus (B) e Yellow 
Fever virus (C), foram selecionadas utilizando uma janela deslizante de tamanho 10, onde pelo menos 40% 
de suas posições deveriam ter escore mínimo de 0,4, com variação do tamanho das regiões selecionadas a 
cada iteração. Todos os modelos foram submetidos a buscas de similaridade contra o conjunto de teste dos 
Flavivirus, sem e com a aplicação dos valores de corte de escore sugeridos para cada modelo. As linhas 
representam as médias aritméticas dos valores de sensibilidade e especificidade dos modelos gerados com 
cada valor de t. As áreas sombreadas indicam os valores de desvio padrão. 
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Como pode ser concluído a partir dos experimentos apresentados nas Figuras 7 a 

9, os modelos discriminativos construídos pelo TABAJARA podem ser altamente 

específicos para diferentes grupos virais, sob diferentes conjuntos de parâmetros, desde 

que as pontuações de corte atribuídas pelo programa sejam aplicadas. Por outro lado, caso 

os valores de corte de pontuação sugeridos pelo TABAJARA não sejam utilizados, 

somente uma pequena fração de blocos de alinhamento curtos e altamente discriminativos 

pode ser obtida e, ainda assim, sob combinações específicas e otimizadas de parâmetros. 

 

5.4.2 Validação de modelos construídos para Flavivirus e Microviridae 

 

Tendo testado a influência dos diferentes conjuntos de parâmetros do programa 

TABAJARA no desempenho dos modelos gerados, resolvemos então construir modelos 

conservados e discriminativos utilizando um conjunto padronizado de parâmetros. Nesse 

teste foram construídos modelos para sequências de vírus do gênero Flavivirus e da 

família Microviridae. Foram utilizados como conjuntos de treinamentos alinhamentos 

múltiplos com 127 sequências de poliproteína de Flavivirus e o com 113 sequências da 

proteína VP1 de Microviridae. Todos os modelos gerados foram testados em buscas de 

similaridade contra seus respectivos conjuntos de teste utilizando o hmmsearch. No 

caso de modelos conservados, foram feitos testes com e sem a utilização de valores de 

corte de pontuação sugeridos pelo TABAJARA. No caso dos modelos discriminativos, os 

testes foram feitos sempre com os valores de corte, visto que eles são essenciais para a 

obtenção de altos valores de especificidade (Figuras 7 a 9). 

O primeiro experimento teve como objetivo estimar a sensibilidade (recall) dos 

modelos conservados construídos com o TABAJARA. Foram obtidos dez modelos curtos 

e um modelo de proteínas inteiras para Flavivirus e, no caso de Microviridae, sete 

modelos curtos e um modelo de proteínas inteiras. A Tabela 3 mostra que todos os 

modelos conservados construídos para o gênero Flavivirus foram capazes de detectar 

praticamente todas as sequências do conjunto de teste, independentemente do uso dos 

valores de corte de pontuação (porcentagem de detecção superior a 99% em todos os 

casos).  
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Tabela 3. Resultado das buscas de similaridade realizadas com modelos conservados construídos para 
Flavivirus com o TABAJARA. O TABAJARA foi executado em modo Conservação para a construção de 
modelos curtos utilizando como conjunto de treinamento o alinhamento múltiplo de 127 sequências de 
poliproteína de Flavivirus Todos os modelos foram submetidos a buscas de similaridade contra o conjunto 
de teste dos Flavivirus, sem e com a aplicação dos valores de corte de escore sugeridos para cada modelo. 

 

Com base nesses dados, podemos concluir que, para a identificação de sequências 

de Flavivirus em bases de dados compostas por proteínas inteiras, o modelo construído 

com proteínas inteiras e os modelos curtos geram resultados similares. Contudo, 

observou-se que o tempo gasto para a execução das buscas com o modelo construído com 

proteínas inteiras é muito maior (cerca de 100 vezes) do que com os modelos curtos contra 

o conjunto de teste. Outra vantagem do uso dos modelos curtos se relaciona com a 

prospecção de dados metagenômicos não montados. Como o tamanho médio das leituras 

é relativamente curto, o uso de modelos de sequências inteiras não poderia ser feito com 

valores de corte de pontuação, já que eles seriam restringentes demais para permitirem a 

detecção de blocos de alinhamento curtos. Com isso, a sensibilidade de detecção poderia 

ser alta, mas a especificidade poderia ser inaceitavelmente baixa. 

O mesmo tipo de experimento foi realizado para a família Microviridae e, 

conforme pode ser visto na Tabela 4, o uso de valores de corte causou uma forte redução 

HMM de perfil 

Com valores de corte  Sem valores de corte 

Nº de 
positivos 

% de 
positivos 

 Nº de 
positivos 

% de 
positivos 

Proteína inteira  6.340 99,62  6.364 100,00 

Modelo curto 2039-2058 6.356 99,87  6.360 99,94 

Modelo curto 2969-2987 6.358 99,91  6.361 99,95 

Modelo curto 3102-3120 6.358 99,91  6.360 99,94 

Modelo curto 3242-3261 6.354 99,84  6.360 99,94 

Modelo curto 3369-3388 6.360 99,94  6.361 99,95 

Modelo curto 3349-3367 6.354 99,84  6.361 99,95 

Modelo curto 3432-3446 6.353 99,83  6.362 99,97 

Modelo curto 3498-3517 6.349 99,76  6.359 99,92 

Modelo curto 3663-3682 6.358 99,91  6.359 99,92 

Modelo curto 3711-3730 6.359 99,92  6.359 99,92 

Média dos modelos curtos 6.356 99,87  6.360 99,94 

Modelos curtos combinados 6.360 99,94  6.362 99,97 
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da sensibilidade, tanto nos modelos de proteínas inteiras como nos modelos curtos. O 

modelo construído a partir de proteínas inteiras sem a aplicação do valor de corte sugerido 

pelo TABAJARA nas buscas de similaridade foi capaz de identificar 100% das sequências 

do conjunto de teste. Isso pode ser explicado pelo fato de tal modelo incorporar todos os 

sítios conservados do alinhamento múltiplo. Contudo, quando o valor de corte de 

pontuação sugerido pelo TABAJARA foi utilizado nas buscas de similaridade, a 

sensibilidade do modelo caiu para 70%. 

 

Tabela 4. Resultado das buscas de similaridade realizadas com modelos conservados construídos para a 
família Microviridae com o TABAJARA. O TABAJARA foi executado em modo Conservado para a 
construção de modelos curtos utilizando um conjunto de treinamento composto por 113 sequências VP1 de 
Microviridae. Todos os modelos foram submetidos a buscas de similaridade contra o conjunto de teste dos 
Microviridae, sem e com a aplicação dos valores de corte de escore sugeridos para cada modelo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse resultado pode ser atribuído ao fato das sequências de cada uma das 

subfamílias da família Microviridae serem bastante divergentes entre si. O valor de corte 

sugerido pelo modelo é calculado de acordo com as sequências do conjunto de 

treinamento, as quais apresentam um certo grau de divergência entre si. Se, contudo, o 

conjunto de teste contiver sequências mais divergentes, o valor de corte de pontuação, 

atribuído pela amostragem do conjunto de treinamento, pode acabar sendo alto demais 

para permitir a detecção dessas sequências, limitando assim a sensibilidade do modelo. 

Dessa forma, grupos taxonômicos que apresentam maior divergência interna tendem a 

HMM de perfil 

Com valores de corte  Sem valores de corte 

# de 
positivos 

% de 
positivos 

 # de 
positivos 

% de 
positivos 

Proteína inteira 1.294 70,48  1.836 100,00 

Modelo 45-64 1.328 72,33  1.608 87,58 

Modelo 91-110 1.417 77,18  1.693 92,21 

Modelo 553-572 1.397 76,09  1.679 91,45 

Modelo 900-919 1.369 74,56  1.656 90,20 

Modelo 996-1015 1.498 81,59  1.697 92,43 

Modelo 1038-1055 1.557 84,80  1.706 92,92 

Modelo 1128-1147 1.428 77,76  1.749 95,26 

Média dos modelos curtos 1.294 70,48  1.697 92,41 

Modelos curtos combinados 1.765 96,13  1.818 99,01 
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tornar a tarefa de obtenção de modelos conservados bem mais complexa. Esse foi 

justamente o caso observado nas diferentes subfamílias da família Microviridae, quando 

comparadas às diferentes espécies de vírus do gênero Flavivirus. 

A divergência relativamente alta das sequências virais de Microviridae também 

foi desafiadora para o uso modelos curtos, os quais contém as regiões mais conservadas 

do alinhamento de entrada. Quando utilizados de forma individual para a detecção de 

sequências, nenhum dos modelos curtos conservados para a família Microviridae foi 

capaz de detectar 100% das sequências do conjunto de teste (Tabela 4). Porém, quando 

esses modelos foram utilizados de forma combinada, o percentual de sequências 

detectadas ficou acima de 96%, independentemente do uso dos valores de corte. Isso 

mostra que, no caso dos Microviridae, o uso do alinhamento composto de proteínas 

inteiras para a geração de um modelo conservado foi capaz de detectar a diversidade das 

sequências de Microviridae, uma vez que todas as regiões informativas do alinhamento 

foram adicionadas ao modelo. Contudo, como as sequências de Microviridae são muito 

divergentes entre si, o uso do valor de corte sugerido foi alto e terminou por filtrar algumas 

sequências que deveriam ser detectadas no conjunto de teste.  

Por outro lado, quando o TABAJARA seleciona as regiões mais conservadas para 

a construção de modelos curtos, as regiões não informativas (não conservadas) não são 

incluídas aos modelos. Isso garante que essas regiões selecionadas pelo TABAJARA 

representem de fato assinaturas do grupo viral e permitam a detecção dos membros desse 

grupo. O uso combinado de todos os modelos curtos fez com que todos sítios conservados 

do alinhamento múltiplo fossem utilizados de forma conjunta, sem a adição de ruído. 

Como consequência, quase 100% das sequências foram identificadas com essa 

abordagem. Em relação ao tempo gasto na execução das buscas de similaridade, da 

mesma que forma que observado nos Flavivirus, o tempo de execução do modelo 

construído a partir das proteínas inteiras foi também bastante superior ao tempo gasto por 

todos os modelos curtos (aproximadamente 15 segundos contra 3 segundos, 

respectivamente). Com base nesses resultados, podemos concluir que o uso combinado 

de modelos curtos oferece vantagens em relação ao uso de HMMs de perfil construídos a 

partir de sequências inteiras de proteínas. 

Um outro teste consistiu na construção de modelos discriminativos para três 

espécies de Flavivirus (Dengue virus, Zika virus e Yellow Fever virus) e três subfamílias 

de Microviridae (Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae). Nesse experimento, os 

conjuntos de treinamento e teste utilizados foram os mesmos do experimento anterior. 
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Foram construídos modelos utilizando proteínas inteiras, assim como sub-regiões grupo-

específicas definidas pelo TABAJARA a partir do alinhamento. Para o gênero Flavivirus, 

foram gerados oito modelos curtos para Dengue virus, 12 para Zika virus e 12 para Yellow 

Fever virus, além de modelos de proteínas inteiras para cada espécie. Para as subfamílias 

Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae (família Microviridae), foram gerados 

quatro, sete e três modelos curtos, respectivamente, além dos modelos de sequências 

inteiras de cada uma. Todos os modelos foram submetidos a buscas de similaridade contra 

os respectivos conjuntos de teste utilizando os valores de corte de pontuação sugeridos 

para cada modelo. A Tabela 5 mostra os resultados obtidos pelos modelos construídos 

para as espécies de Flavivirus. Como muitos modelos curtos foram gerados, nessa tabela 

são apenas exibidos os valores médios de sensibilidade e especificidade desses modelos, 

bem como os valores dessas métricas obtidos pela combinação de todos os modelos 

curtos.  

Como podemos perceber, tanto os modelos construídos com proteínas inteiras 

como modelos curtos apresentaram valores de sensibilidade e especificidade muito 

próximos do valor um (100%). Isso aconteceu porque, embora as sequências de Flavivirus 

sejam bastante similares entre si, o nível de similaridade entre sequências de uma mesma 

espécie é bem maior que entre sequências de espécies diferentes, o que permite a clara 

separação entre as sequências de espécies distintas. Assim, de forma similar aos modelos 

conservados de Flavivirus, os modelos curtos e aqueles construídos com proteínas inteiras 

geraram resultados bastante similares entre si. A diferença observada entre os dois tipos 

de modelo foi novamente em relação ao tempo de execução. Enquanto os modelos 

construídos com as proteínas inteiras levaram em média 11 minutos para realizarem as 

buscas, a execução de todos os modelos curtos de cada espécie levou aproximadamente 

seis segundos. 
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Tabela 5. Resultado das buscas de similaridade realizadas com modelos discriminativos construídos para 
as espécies Dengue virus, Zika virus e Yellow Fever virus do gênero Flavivirus. O TABAJARA foi 
executado em modo Discriminativo para a construção de modelos curtos utilizando como conjunto de 
treinamento o alinhamento múltiplo de 127 sequências de poliproteína de Flavivirus Todos os modelos 
foram submetidos a buscas de similaridade contra o conjunto de teste dos Flavivirus, com a aplicação dos 
valores de corte de escore sugeridos para cada modelo.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos HMMs de perfil discriminativos construídos para as subfamílias 

Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae (Tabela 6), embora todos os modelos tenham 

sido altamente específicos (especificidade próxima ou igual a 1), a sensibilidade dos 

modelos utilizados de forma individual não foi muito alta. No caso dos modelos de 

proteína inteira, a sensibilidade observada foi de 0,63 para Alpavirinae, 0,87 para 

Gokushovirinae e 0,75 para Pichovirinae. Para os modelos curtos, a sensibilidade média 

dos modelos individuais variou de 0,61, 0,66 e 0,77 para as três subfamílias, 

respectivamente. O uso combinado dos diferentes modelos curtos aumentou 

consideravelmente a sensibilidade, com valores de 0,82, 0,94 e 0,92, respectivamente.  

Portanto, pode-se concluir que modelos curtos utilizados de forma combinada 

apresentam valores de sensibilidade bastante superiores aos observados com modelos 

individuais, sejam eles curtos ou de proteínas inteiras. Assim, podemos novamente 

concluir que no caso de grupos de sequências divergentes, é mais vantajoso construir 

modelos curtos, sejam eles conservados ou discriminativos, e utilizar esses modelos de 

forma combinada para a identificação de sequências. Por fim, em relação ao tempo de 

execução das buscas de similaridade, o tempo gasto pelo modelo construído com 

HMM de perfil Sensibilidade Especificidade 

Dengue virus   

Proteína inteira  1,00 1,00 

Média dos modelos curtos 1,00 1,00 

Modelos curtos combinados 1,00 1,00 

Zika virus   

Proteína inteira 1,00 1,00 

Média dos modelos curtos 0,98 1,00 

Modelos curtos combinados 1,00 1,00 

Yellow Fever virus   

Proteína inteira 1,00 1,00 

Média dos modelos curtos 0,98 1,00 

Modelos curtos combinados 1,00 1,00 
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proteínas inteiras foi bastante superior ao gasto por todos os modelos curtos, da mesma 

forma que em todos os casos anteriores. Para Alpavirinae, o modelo de proteína inteira 

levou aproximadamente 25 segundos, enquanto que todos os modelos curtos levaram 

apenas 1 segundo para realizarem as buscas. Com os modelos de Gokushovirinae, o 

tempo do modelo construído com proteínas inteiras foi de 21 segundos e o dos modelos 

curtos foi de 3 segundos. Por fim, para Pichovirinae, o modelo gerado com proteínas 

inteiras levou 15 segundos, enquanto que todos os modelos curtos gastaram apenas 1 

segundo.  

 

Tabela 6. Resultado das buscas de similaridade realizadas com modelos discriminativos construídos para 
as subfamílias Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae da família Microviridae. O TABAJARA foi 
executado em modo Discriminativo para a construção de modelos curtos utilizando um conjunto de 
treinamento composto por 113 sequências VP1 de Microviridae. Todos os modelos foram submetidos a 
buscas de similaridade contra o conjunto de teste dos Microviridae, com a aplicação dos valores de corte 
de escore sugeridos para cada modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Uso cumulativo de modelos curtos para a detecção de sequências  

 

Como observado no experimento anterior, o uso de modelos curtos combinados  

para a detecção de sequências virais em conjuntos de dados mais divergentes pode ser 

mais sensível que o uso individual de modelos, sejam eles curtos ou de proteínas inteiras. 

Como no experimento anterior foi somente verificado o potencial de detecção da 

HMM de perfil Sensibilidade Especificidade 

Alpavirinae   

Proteína inteira  0,63 1,00 

Média dos modelos curtos 0,61 1,00 

Modelos curtos combinados 0,82 1,00 

Gokushovirinae   

Proteína inteira 0,87 1,00 

Média dos modelos curtos 0,66 1,00 

Modelos curtos combinados 0,94 1,00 

Pichovirinae   

Proteína inteira 0,75 1,00 

Média dos modelos curtos 0,77 0,99 

Modelos curtos combinados 0,92 0,97 
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combinação de todos os modelos, resolvemos investigar o efeito do uso cumulativo de 

modelos curtos com todas as combinações possíveis de uso. Assim, foram construídos 

modelos curtos específicos para Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae com o 

programa TABAJARA, utilizando um conjunto de treinamento composto de 113 

sequências da proteína VP1 de Microviridae. Todos os HMMs de perfil construídos foram 

submetidos a buscas de similaridade contra o conjunto de teste dos Microviridae, 

composto de 1.836 sequências de VP1, utilizando os valores de corte de pontuação 

sugeridos pelo TABAJARA.  

Para cada subfamília, os modelos discriminativos curtos gerados foram testados 

utilizando todas as combinações possíveis de um número n de modelos, onde n variou de 

um até o número total de modelos. Para cada modelo, foram calculados os valores de 

sensibilidade e especificidade e, para cada valor de n, os valores médios dessas métricas 

foram obtidos. Os resultados de cada subfamília foram plotados em gráficos, como 

mostrado na Figura 10. Como podemos observar nas três subfamílias, a menor média de 

sensibilidade foi observada com o uso de modelos individuais. À medida que a quantidade 

de modelos combinados aumentou, o valor médio de sensibilidade também cresceu, 

chegando ao valor máximo possível quando todos os modelos disponíveis foram 

utilizados em conjunto. É possível perceber que o uso de todos os modelos gera uma 

curva próxima da saturação, mas, mesmo assim, não se observa 100% de sensibilidade.  

Esse resultado é mais acentuado no caso da subfamília Alpavirinae (Figura 10A) 

do que nas subfamílias Gokushovirinae e Pichovirinae e pode ser explicado pelo fato da 

subfamília Alpavirinae apresentar uma similaridade média entre sequências de seus 

membros de 37%, enquanto Gokushovirinae e Pichovirinae apresentam valores médios 

de 59,6% e 54%, respectivamente (dados não mostrados). Essa característica própria de 

cada subfamília pode ser claramente evidenciada na árvore filogenética obtida por (Roux 

et al. 2012), na qual claramente se observa ramos muito mais longos entre os membros 

da subfamília Alpavirinae do que nas demais. Essa maior divergência dificulta a tarefa de 

se encontrar regiões que sejam ao mesmo tempo discriminativa entre membros de 

subfamílias distintas de um lado e, por outro lado, que essas regiões sejam 

suficientemente conservadas para detectar a grande maioria dos membros dessa 

subfamília.  

Em relação à especificidade, o valor médio obtido para as subfamílias Alpavirinae 

(Figura 10A) e Gokushovirinae (Figura 10B) foi muito próximo de 1,0. Para a subfamília 

Pichovirinae (Figura 10C), a especificidade apresentou uma pequena queda para 97% 
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com o aumento da quantidade de modelos combinados. Isso ocorreu devido a alguns 

modelos dessa subfamília detectarem algumas sequências falso-positivas de 

Gokushovirinae (dados não mostrados), que é filogeneticamente mais próxima da 

subfamília Pichovirinae.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. O efeito da combinação de múltiplos HMMs de perfil na capacidade de detectar e discriminar 
sequências de Microviridae. O TABAJARA foi executado em modo Discriminativo utilizando um conjunto 
de treinamento composto por 113 sequências VP1 de Microviridae. Modelos específicos para as 
subfamílias Alpavirinae (A), Gokushovirinae (B) e Pichovirinae (C) foram testados em buscas de 
similaridade utilizando o programa hmmsearch contra um conjunto de dados de 1.836 sequências de VP1 
de Microviridae compreendendo membros das três subfamílias da família utilizando os valores de corte de 
pontuação sugeridos pelo TABAJARA. Os testes foram realizados usando múltiplas combinações de um 
número n de modelos selecionados aleatoriamente, variando de um até o número total de modelos 
construídos para cada subfamília. As linhas de sensibilidade e especificidade, representam médias 
aritméticas calculadas a partir dos resultados observados para a combinação múltipla de modelos gerados 
para cada valor de n. Áreas sombreadas indicam valores de desvio padrão 

 

5.4.4 Capacidade de generalização dos HMMs de perfil 

 

Em todos os experimentos relatados anteriormente para Flavivirus, foi utilizado 

como conjunto de treinamento o alinhamento múltiplo de 127 sequências de poliproteína 

de diversas espécies. O próximo passo no desenvolvimento da abordagem metodológica 

de construção dos modelos consistiu na avaliação do desempenho dos mesmos frente a 

conjuntos de treinamento compostos de diferentes combinações de sequências. Para essa 

finalidade, foi executado um protocolo de validação cruzada para se gerar diferentes 

conjuntos de treinamento destinados à construção de modelos pelo TABAJARA.  

O método de validação cruzada escolhido foi o k-fold (Arlot & Celisse, 2010), 

uma técnica utilizada para se avaliar a capacidade de generalização de uma metodologia, 

a qual consiste na divisão do conjunto total de dados em k subconjuntos mutuamente 

exclusivos do mesmo tamanho. Em cada uma das k iterações, um subconjunto é utilizado 

como conjunto de teste e os (k – 1) subconjuntos remanescentes são utilizados de forma 
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combinada como conjunto de treinamento. Em nossa validação, o valor de k foi definido 

como 10, utilizando-se o conjunto de 6.364 sequências de poliproteínas de Flavivirus, 

composto de 3.919 sequências de Dengue virus, 327 de vírus da Zika e 63 de vírus da 

Febre Amarela.  

A primeira validação realizada teve como objetivo a construção de modelos 

discriminativos para o vírus da dengue. Dessa forma, o total de sequências foi dividido 

em um conjunto positivo, composto de 3.919 sequências de Dengue virus, e um conjunto 

negativo, composto de 2.445 sequências pertencentes as demais espécies de Flavivirus. 

O conjunto de teste foi então repartido em 10 subconjuntos, mantendo-se a proporção de 

sequências positivas e negativas em cada conjunto. Assim, cada subconjunto foi 

composto de 319 sequências de Dengue virus e 244 sequências das demais espécies de 

Flavivirus. A distribuição das sequências em cada subconjunto foi feita de forma 

arbitrária. A cada iteração (considerando-se 10 iterações), um subconjunto foi definido 

como sendo de teste e os nove restantes unidos e alinhados com a ferramenta MUSCLE 

para comporem o conjunto de treinamento. As sequências alinhadas foram então 

utilizadas para a construção de modelos discriminativos curtos de Dengue virus com o 

TABAJARA. Todos os modelos gerados foram submetidos a buscas de similaridade com 

a ferramenta hmmsearch contra o conjunto de teste, utilizando ou não valores de corte 

de pontuação sugeridos pelo TABAJARA.  

Para a avaliação do desempenho dos modelos, foram calculados os valores de 

sensibilidade e especificidade de cada um. Para cada iteração, foram calculadas as médias 

aritméticas desses valores. Como podemos ver na Tabela 7, quando os valores de corte 

de pontuação foram utilizados, todos os modelos foram altamente sensíveis e específicos. 

Porém, quando esses valores não foram empregados, a especificidade média dos modelos 

em todas as iterações foi de aproximadamente 40%. Esse resultado corrobora mais uma 

vez a grande importância de se utilizar os valores de corte de pontuação definidos pelo 

TABAJARA. Esse experimento foi repetido para a construção de modelos de Zika virus e 

Yellow Fever virus, mantendo, a cada iteração, a proporção de sequências positivas e 

negativas. Os resultados obtidos foram bastante similares aos observados para Dengue 

virus (dados não mostrados).  
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Tabela 7 – Validação cruzada k-fold de HMMs de perfil específicos do vírus da Dengue construídos com 
TABAJARA. Um conjunto composto por 6.364 sequências de poliproteínas de Flavivirus, compreendendo 
3.919 sequências de Dengue virus e 2.445 de outras espécies de Flavivirus, foi usado em um procedimento 
de validação cruzada k-fold, com valor de k igual a 10. Cada grupo consistiu em sequências selecionadas 
aleatoriamente, preservando a proporção original de sequências de Dengue virus e não-Dengue virus. 
Conjuntos de sequências compostos de (k – 1) grupos foram alinhados o programa MUSCLE e o alinhamento 
resultante utilizado como entrada para a execução do programa TABAJARA para a construção de HMMs 
de perfil curtos discriminativos para Dengue virus. Todos os modelos foram testados em buscas de 
similaridade usando o programa hmmsearch, com ou sem os valores de corte de pontuações atribuídos 
pelo TABAJARA, contra um conjunto de dados de validação composto por um único grupo. As médias 
aritméticas de sensibilidade e especificidade foram calculadas a partir dos resultados combinados dos 
múltiplos modelos obtidos para cada grupo. 
  

Iteração 
Nº de 

modelos  

Com valores de corte   Sem valores de corte  

Média da 
sensibilidade 

Média da 
especificidade 

 Média da 
sensibilidade 

Média da 
especificidade 

Iteração 1 30 1,00 1,00  1,00 0,34 

Iteração 2 31 1,00 1,00  1,00 0,37 

Iteração 3 33 1,00 1,00  1,00 0,40 

Iteração 4 32 1,00 1,00  1,00 0,38 

Iteração 5 33 1,00 1,00  1,00 0,44 

Iteração 6 33 1,00 1,00  1,00 0,43 

Iteração 7 32 1,00 1,00  1,00 0,38 

Iteração 8 31 1,00 1,00  1,00 0,38 

Iteração 9 31 1,00 1,00  1,00 0,39 

Iteração 10 32 1,00 1,00  1,00 0,40 

 

O experimento de validação cruzada foi também realizado com sequências da 

família Microviridae, que apresenta um maior grau de divergência entre seus membros. 

Dentro dessa família, escolhemos a subfamília Gokushovirinae, que apresenta uma maior 

similaridade entre as suas sequências do que as demais subfamílias. O experimento foi 

realizado com um conjunto de sequências composto de 1.866 sequências da proteína VP1 

de Microviridae, sendo 501 sequências pertencentes à subfamília Alpavirinae, 1.040 à 

Gokushovirinae e 325 à Pichovirinae. Esse conjunto foi dividido em dois subconjuntos, 

sendo um positivo, composto de 1.040 sequências de Gokushovirinae, e um outro 

negativo, composto de 826 sequências pertencentes as demais subfamílias de 

Microviridae. O conjunto de teste foi particionado em 10 subconjuntos, mantendo-se a 

proporção de sequências positivas e negativas em cada subconjunto.  
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Como é possível observar na Tabela 8, a quantidade de modelos encontrados em 

cada uma das iterações foi bastante inferior do que o obtido para Dengue virus (Tabela 

7). Dada a maior divergência entre as sequências de Gokushovirinae, foram gerados 

apenas seis modelos (Figura 10), visto que o programa TABAJARA possivelmente teve 

maior dificuldade para identificar regiões do alinhamento que são ao mesmo tempo 

conservadas para Gokushovirinae e discriminativas em relação às demais sequências. Em 

relação à sensibilidade e especificidade dos modelos (Tabela 8), quando os valores de 

corte de pontuação foram utilizados nas buscas de similaridade, todos os modelos foram 

altamente específicos, porém a sensibilidade desses modelos foi notadamente reduzida, 

mas ainda dentro de valores relativamente altos (85-92%). Quando os valores de corte 

não foram utilizados, a sensibilidade se manteve próxima de 1,0, mas a especificidade 

dos modelos caiu consideravelmente.  

 

Tabela 8 - Validação cruzada k-fold de HMMs de perfil específicos de vírus da subfamília Gokushovirinae 
construídos com TABAJARA. Um conjunto composto por 1.866 sequências da proteína VP1 de 
Microviridae, compreendendo 1.040 sequências de Gokushovirinae e 826 de outras subfamílias de 
Microviridae, foi usado em um procedimento de validação cruzada k-fold, com valor de k igual a 10. Cada 
grupo consistiu em sequências selecionadas aleatoriamente, preservando a proporção original sequêcias de 
Gokushovirinae e não-Gokushovirinae. Conjuntos de sequências compostos de (k – 1) grupos foram 
alinhados o programa MUSCLE e o alinhamento resultante utilizado como entrada para a execução do 
programa TABAJARA para a construção de HMMs de perfil curtos discriminativos para Gokushovirinae. 
Todos os modelos foram testados em buscas de similaridade usando o programa hmmsearch, com ou sem 
os valores de corte de pontuações atribuídos pelo TABAJARA, contra um conjunto de dados de validação 
composto por um único grupo. As médias aritméticas de sensibilidade e especificidade foram calculadas a 
partir dos resultados combinados dos múltiplos modelos obtidos para cada grupo.  
 

Iteração 
Nº de 

modelos 

Com valores de corte  Sem valores de corte 

Média da 
sensibilidade 

Média da 
especificidade 

 Média da 
sensibilidade 

Média da 
especificidade 

Iteração 1 5 0,88 1,00  0,99 0,60 

Iteração 2 5 0,89 1,00  0,99 0,61 

Iteração 3 5 0,85 1,00  0,98 0,59 

Iteração 4 4 0,90 1,00  0,99 0,60 

Iteração 5 6 0,88 1,00  0,99 0,52 

Iteração 6 5 0,90 1,00  0,99 0,57 

Iteração 7 5 0,85 1,00  0,99 0,52 

Iteração 8 5 0,90 1,00  0,99 0,50 

Iteração 9 5 0,87 1,00  1,00 0,60 

Iteração 10 5 0,92 1,00  1,00 0,63 
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Esse conjunto de resultados parece sugerir que a detecção específica de diferentes 

espécies de Flavivirus não é significantemente influenciada pelos diferentes conjuntos de 

treinamento testados. Contudo, tais resultados têm que ser interpretados com extrema 

cautela, uma vez que não necessariamente se aplicam a outros grupos virais, 

especialmente em casos nos quais haja taxa de divergências maiores entre seus membros. 

De fato, quando tentamos repetir o mesmo experimento para as sequências das demais 

subfamílias da família Microviridae, o programa TABAJARA sequer conseguiu gerar 

modelos. Além disso, os experimentos de validação cruzada relatados acima foram feitos 

com conjuntos de sequências bem definidos. Em aplicações metagenômicas mais amplas, 

é muito provável que a diversidade real de sequências de qualquer grupo viral seja maior 

do que aquela observada em conjuntos definidos como aqueles testados neste trabalho. 

Com isso, sequências ainda desconhecidas, e mais remotamente relacionadas àquelas dos 

conjuntos de treinamento, podem vir a não ser detectadas. A vantagem de se utilizar os 

HMMs de perfil em relação a métodos baseados em alinhamento pareado é a de reduzir 

essa limitação, mas ela certamente pode persistir em graus variáveis.  

 

5.4.5 Influência da amostragem no desempenho dos HMMs de perfil  

 

Na seção 5.4.1 foram realizados alguns experimentos com o objetivo de 

verificarmos como a alteração de alguns parâmetros poderia afetar o potencial de 

detecção e discriminação dos modelos discriminativos curtos gerados pelo TABAJARA.  

Os resultados obtidos mostraram que os diferentes parâmetros do programa TABAJARA 

têm influência no desempenho dos modelos construídos. Contudo, o fator mais 

importante para se obter altos valores de sensibilidade e especificidade foi, sem dúvida, 

a utilização dos valores de corte de pontuação atribuídos pelo TABAJARA. Dentro do 

desenvolvimento e otimização da metodologia de construção de HMMs de perfil, 

decidimos também investigar a influência da amostragem do conjunto de treinamento no 

desempenho dos modelos gerados.  

Um conjunto de treinamento ideal deve ser composto de sequências capazes de 

representar a diversidade do grupo de interesse. Utilizando novamente os grupos virais 

Flavivirus e Microviridae como modelos de estudo, o primeiro experimento consistiu na 

determinação do número ideal de sequências que um conjunto de treinamento deve ter 

para gerar modelos com altas taxas de sensibilidade e especificidade. Dentro do gênero 
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Flavivirus, escolhemos a espécie Dengue virus para fazer esta avaliação. Assim, o 

conjunto de 6.364 sequências de Flavivirus foi alinhado com o programa MUSCLE e o 

alinhamento resultante foi utilizado como conjunto de treinamento para a execução do 

TABAJARA, para a seleção de blocos de alinhamento discriminativos para Dengue virus. 

A partir dos pares de coordenadas de cada bloco, foi utilizado um script auxiliar 

implementado por nós para selecionar aleatoriamente um número n de sequências de 

Dengue virus cobrindo as regiões respectivas de cada um desses blocos e, em seguida, 

construir um HMM de perfil com o programa hmmbuild a partir de cada um deles. O 

valor de n variou de 2 a 40 em incrementos de 2. Para cada valor de n, esse experimento 

foi repetido 1.000 vezes. Todos os modelos construídos receberam valores de corte de 

pontuação, calculados utilizando-se a mesma heurística implementada no TABAJARA. 

Para esse cálculo, as sequências de Dengue virus utilizadas na construção do modelo 

foram definidas como controle positivo e o conjunto das 2.445 sequências das outras 

espécies do gênero Flavivirus como controle negativo.  

Os modelos construídos foram submetidos a buscas de similaridade com a 

ferramenta hmmsearch contra o conjunto das 6.364 sequências de Flavivirus subtraído 

das sequências de Dengue virus utilizadas para a construção respectiva de cada modelo, 

aplicando-se os valores de corte de pontuação calculados para cada um. Com base nos 

resultados dessas buscas, valores de sensibilidade e especificidade foram calculados para 

cada modelo e, para cada valor de n, foram calculados os valores médios dessas métricas. 

A Figura 11A mostra os resultados de uma das regiões selecionadas como discriminativa 

pelo TABAJARA (coordenadas 10-117 do MSA).  

Como podemos observar, todos os modelos foram altamente específicos, 

independentemente do número de sequências utilizadas para a construção dos mesmos, o 

que confirma que o TABAJARA é altamente eficaz em encontrar blocos de alinhamento 

que geram HMMs de perfil grupo-específicos. Quanto à sensibilidade, observamos uma 

relação entre o número de sequências utilizadas para a construção dos modelos e os 

valores médios de sensibilidade dos mesmos. Modelos construídos com apenas duas 

sequências apresentaram aproximadamente 60% de sensibilidade, enquanto que os 

modelos construídos com seis sequências apresentaram sensibilidade próxima de 90%. A 

partir de 20 sequências, a sensibilidade atingiu um valor de cerca de 98% e números 

superiores de sequências resultaram na saturação da curva de sensibilidade próximo a 

100%. Concluindo, dentro desse modelo de estudo, 20 sequências parece ser um número 
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mínimo de sequências de Dengue virus necessárias para a construção de modelos 

discriminativos altamente sensíveis e específicos para essa espécie. As demais regiões 

definidas como discriminativas pelo TABAJARA apresentaram resultados bastante 

similares a esse (dados não mostrados), comprovando que esse número de sequências é 

bastante adequado para a construção de HMMs de perfil de Dengue virus. As áreas 

sombreadas do gráfico da Figura 11A representam os desvios padrão e refletem a variação 

de desempenho dos modelos causada pelas diferentes composições de sequências de cada 

iteração. Conforme esperado, quanto maior o número de sequências de cada amostra, 

menor é o efeito das diferenças de composição dessa amostra, com a resultante redução 

dos valores de desvios-padrão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Efeito do tamanho da amostragem de sequências no desempenho de HMMs de perfil construídos 
com TABAJARA. Uma região de alinhamento específica de Dengue virus (coordenadas 10-117), derivada 
de um MSA composto por 6.364 sequências de poliproteína de Flavivirus foi selecionada. Um segundo 
teste foi realizado com uma região de alinhamento específica de Gokushovirinae (coordenadas 2034-2063), 
derivada de uma MSA composta por 1.866 sequências VP1 de Microviridae compreendendo representantes 
das subfamílias Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae. Blocos de alinhamento cobrindo as regiões 
selecionadas, compostas de um número n de sequências específicas de cada táxon aleatoriamente 
amostradas, com 1000 pseudoreplicatas para cada valor n, foram usados para construir os HMMs de perfil. 
Todos os modelos construídos para Dengue virus foram testados com o programa hmmsearch contra um 
conjunto de teste composto de 6.364 sequências de poliproteínas de Flavivirus (A), compreendendo uma 
grande diversidade de espécies virais. Para Microviridae (B), os HMMs de perfil foram validados contra 
um conjunto de teste composto por 1.866 sequências de VP1 de Microviridae, compreendendo membros 
das três subfamílias. Em todos os testes, os conjuntos de dados foram especificamente depletados das 
sequências de Dengue virus ou Gokushovirinae utilizadas para construir os respectivos modelos, e os 
valores de corte de pontuação sugeridos pelo TABAJARA aos modelos foram utilizados. As linhas de 
sensibilidade e especificidade representam médias aritméticas calculadas a partir dos resultados 
combinados de modelos gerados com as pseudoreplicatas de cada tamanho de amostragem. Áreas 
sombreadas indicam valores de desvio padrão. 

Utilizando o mesmo protocolo anterior, o experimento foi repetido para a 

construção de HMMs de perfil curtos discriminativos para a subfamília Gokushovirinae 

(família Microviridae). Para isso, foi construído um MSA utilizando-se o conjunto de 

1,866 sequências de VP1 de Microviridae com o programa MUSCLE. Com esse 
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alinhamento, o TABAJARA foi executado em modo Discriminativo para a subfamília 

Gokushovirinae. Da mesma forma que no teste anterior, as regiões selecionadas pelo 

TABAJARA foram processadas pelo script de forma a gerar modelos com diferentes 

quantidades e composições de sequências de Gokushovirinae. A quantidade de 

sequências de Gokushovirinae utilizadas para a construção dos modelos variou entre 2 a 

100, com incrementos de 2 sequências e um total de 1.000 pseudoreplicatas.  

Como podemos observar na Figura 11B (coordenadas 2034-2063 do MSA), 

semelhantemente ao observado para os modelos de Dengue virus, todos os HMMs de 

perfil gerados foram altamente específicos. Em relação à sensibilidade, também foi 

possível notar que existe uma relação entre a quantidade de sequências utilizadas para a 

construção dos modelos e os valores de sensibilidade observados. Quando os modelos 

foram construídos com 20 sequências de Gokushovirinae, a média da sensibilidade foi de 

aproximadamente 66%. Com a utilização de 44 sequências, a sensibilidade média dos 

modelos aumentou para aproximadamente 80%. A curva de sensibilidade apresentou uma 

saturação em torno desse valor, sem aumento significativo com o uso de um número 

maior de sequências.  

Comparando-se os experimentos realizados com Dengue virus e Gokushovirinae, 

pôde-se observar duas diferenças importantes: (1) foi necessário um número maior de 

modelos em Gokushovirinae comparado a Dengue virus para se atingir o valor máximo 

de sensibilidade e (2) esse valor máximo de sensibilidade foi nitidamente menor em 

Gokushovirinae. Esses dois resultados podem ser atribuídos ao maior grau de divergência 

existente entre as sequências de Gokushovirinae (similaridade média de 59,6%), quando 

comparada à Dengue virus (similaridade média de 88%). Uma menor similaridade entre 

sequências implicaria na necessidade de se utilizar um número maior de sequências para 

representar de forma adequada essa diversidade. Por outro, o fato da curva de 

sensibilidade dos modelos de Gokushovirinae não atingir valores próximos a 100% 

sugere que a região utilizada para a construção dos modelos testados não está representada 

em cerca de 20% das sequências do conjunto de teste. Isso também é possivelmente 

consequência da maior divergência entre as sequências de Gokushovirinae. Em outras 

palavras, a detecção desse conjunto de 20% de sequências provavelmente só seria 

possível com modelos derivados de outras regiões da proteína VP1, as quais não 

necessariamente detectariam todas as demais 80% de sequências. Essa hipótese é 

corroborada pelos resultados apresentados na Figura 11B, que mostram que o uso 
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combinado de múltiplos modelos, de forma cumulativa, tem relação direta com o aumento 

da sensibilidade de detecção das sequências.  

 

5.5 Discussão 

 

Neste capítulo foi descrito o desenvolvimento de uma metodologia para o desenho 

racional de HMMs de perfil e sua implementação em uma ferramenta computacional, 

denominada TABAJARA. Essa ferramenta recebe como entrada um alinhamento de 

múltiplas sequências e permite a construção de modelos conservados entre todas as 

sequências do alinhamento e discriminativos para um determinado subconjunto, 

utilizando todo o comprimento das sequências ou sub-regiões específicas do alinhamento.  

Como demonstrado nos experimentos descritos na seção 5.1 (Figuras 2 e 3), é 

possível se construir modelos discriminativos a partir de todo o comprimento das 

sequências presentes no MSA, mas, nesse caso, é absolutamente necessária a utilização 

de valores de corte de pontuação adequados. Para a atribuição desse valor de corte de 

pontuação, foi desenvolvida uma heurística que, baseada no conjunto de treinamento, 

calcula e atribui um valor de corte de pontuação personalizado aos modelos construídos. 

Como mostrado nos resultados, os modelos discriminativos gerados com proteínas 

inteiras foram altamente específicos para a classe desenvolvida quando esses valores de 

corte foram aplicados. Em alguns casos, contudo, a aplicação dos valores de corte 

sugeridos pode levar à diminuição da sensibilidade do modelo, especialmente quando os 

conjuntos de dados envolvem grupos de sequências mais divergentes, como é o caso de 

fagos da família Microviridae.  

Modelos construídos a partir de proteínas inteiras devem ser utilizados para a 

prospecção de sequências em conjuntos de dados de sequências inteiras, uma vez que a 

aplicação desses modelos como ferramentas de detecção e classificação taxonômica 

requer o uso de valores de corte de pontuação, sob pena de se obter uma especificidade 

muito baixa. Como esses valores de corte de pontuação são calculados pelo alinhamento 

global da sequência, o uso de tais modelos em dados de leituras curtas resultaria em 

blocos de alinhamentos curtos cuja pontuação seria sempre muito inferior aos valores de 

corte e, portanto, seriam considerados negativos. Em função disso, o uso de HMMs de 

perfil com especificidade taxonômica em dados genômicos e metagenômicos de leituras 

curtas somente é viável com a utilização de modelos construídos a partir de blocos de 
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alinhamento relativamente curtos. Nossos resultados indicam que regiões entre 20 a 60 

resíduos de aminoácidos são ideais para tal propósito. 

Com base nisso, foi também desenvolvida uma metodologia utilizando diferentes 

métricas, seja para a estimativa de conservação de resíduos em todas as sequências ou, 

alternativamente, a medição do grau de discriminação de cada posição em um 

subconjunto de sequências em relação às demais sequências do alinhamento. Finalmente, 

elaborou-se uma metodologia para a seleção e extração das regiões mais significativas do 

alinhamento e a construção de HMMs de perfil curtos. Implementou-se ainda a heurística 

para o cálculo e atribuição de valores de corte de pontuação aos HMMs de perfil, bem 

como testes automáticos de validação dos modelos frente ao conjunto de treinamento. 

Os resultados obtidos em diferentes testes, usando conjuntos de dados distintos, 

mostraram que os modelos curtos gerados pelo TABAJARA, sejam eles conservados ou 

discriminativos, foram capazes de detectar sequências nos conjuntos de teste com uma 

sensibilidade relativamente alta na maioria dos casos. Ainda, naqueles casos em que a 

sensibilidade de modelos individuais era baixa, foi demonstrado que o uso combinado de 

múltiplos modelos permitiu aumentar a sensibilidade para níveis altos. Conforme 

apresentado nos experimentos descritos na seção 5.4.1, independentemente do conjunto 

de parâmetros utilizados para a construção dos HMMs de perfil, a aplicação dos valores 

de corte de pontuação nas buscas de similaridade tornou os modelos altamente 

discriminativos para a identificação e classificação taxonômica de sequências.  Isso 

comprova que os valores de corte de pontuação podem ser aplicados tanto em modelos 

longos como curtos de forma eficiente, garantindo uma alta especificidade.  

Comparando-se o desempenho de modelos curtos com modelos derivados de 

proteínas inteiras contra um conjunto de teste de sequências longas, o desempenho dos 

dois tipos é similar desde que o grau de divergência entre as sequências seja baixo, como 

foi o caso dos modelos construídos para o gênero Flavivirus (Tabela 3). Quando o nível 

de divergência entre as sequências é grande, como é o caso dos fagos da família 

Microviridae, é mais vantajoso que modelos curtos sejam utilizados nas buscas de forma 

combinada (Tabelas 4 e 6), tanto no caso de modelos conservados como discriminativos.  

Em relação ao tempo gasto nas buscas de similaridade em bancos de dados de 

sequências longas, podemos concluir que o uso de múltiplos modelos curtos para a 

detecção de sequências é mais vantajoso que a utilização de modelos derivados de 

proteínas inteiras, uma vez que o tempo gasto por esses modelos longos é sempre muito 

superior ao tempo total gasto pelo conjunto dos modelos curtos.  
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Além dos conjuntos de sequências virais utilizados nos testes descritos nesse 

trabalho, o TABAJARA tem sido utilizado em nosso laboratório para a construção de 

HMMs de perfil conservados e discriminativos para diversos conjuntos de sequências. 

Por exemplo, a ferramenta foi utilizada para a construção de modelos curtos conservados 

e discriminativos para famílias virais da ordem Bunyavirales, fagos da subfamília 

Spounavirinae, entre outros. Todos os modelos apresentaram excelentes resultados para 

a detecção e discriminação de sequências de interesse em conjuntos de dados, inclusive 

em metagenomas.  

Outra aplicação da ferramenta foi para a construção de modelos curtos para a 

proteína endonuclease Cas1, que permitiram discriminar dois grupos de elementos 

genéticos móveis, os casposons e os CRISPRs e foram utilizados com sucesso para a 

identificação de elementos casposons com o e-Finder, outra ferramenta desenvolvida 

no presente trabalho (ver item 9). O TABAJARA também permitiu construir um HMM de 

perfil capaz de discriminar duas proteínas muito semelhantes, relacionadas à síntese de 

canabinoides: a CBDA (cannabidiolic acid synthase) e a THCA (THCA synthase). Esse 

modelo foi empregado com sucesso pela Phylos Bioscience, empresa norte-americana de 

biotecnologia de Cannabis, para a prospecção da diversidade dos respectivos genes em 

diferentes linhagens da planta.  

Não foi possível realizar uma comparação dos modelos gerados pelo TABAJARA 

com aqueles publicamente disponíveis nas bases vFam, viralOGs e pVOGs, uma vez 

que os modelos dessas bases foram construídos com base em relação de ortologia de 

sequências proteicas e sem uma validação em termos de relações com grupos 

taxonômicos. De fato, a classificação de vírus ainda é um assunto ainda bastante 

controverso. A classificação oficial oferecida pelo ICTV é majoritariamente baseada em 

dados morfológicos e na composição de genomas virais. Apenas em anos recentes o ICTV 

tem incorporado dados moleculares em seus critérios de classificação.  

Nesse sentido, foi recentemente desenvolvida a plataforma Gravity 

(Aiewsakun et al., 2018B) para a classificação em larga de escala de grupos virais, 

baseando-se no relacionamento de dados genômicos. Nesse método, a classificação é 

obtida mediante o uso de análises de distância de Jaccard baseada em similaridade de 

genes e de dados de estrutura genômica que incluem a ordem e orientação dos genes. Os 

resultados obtidos pelos autores foram bastante promissores no sentido de se desenvolver 

uma taxonomia viral baseada em dados genômicas, como alternativa às classificações 
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tradicionais baseadas em morfologia. Em outro trabalho (Aiewsakun & Simmonds, 

2018), os autores demonstraram que a abordagem do Gravity oferece um conjunto de 

regras que permitir fazer atribuições taxonômicas em níveis de famílias e ordens, ao 

mesmo tempo que preserva os princípios gerais e organizacionais da taxonomia do ICTV.  

Conforme será apresentado no capítulo 6, já estamos utilizando o TABAJARA para 

criar HMMs de perfil para todos os grupos virais baseando-nos na taxonomia do ICTV. 

No futuro, uma vez estabelecida uma classificação taxonômica viral baseada em dados 

genômicos, como a proposta no Gravity, o TABAJARA poderá se tornar uma 

ferramenta muito útil e complementar para a produção em larga escala de modelos 

cobrindo todos os grupos virais taxonomicamente definidos. Com esses modelos, pode-

se tornar muito mais simples o processo de prospecção de dados metagenômicos, bem 

como a detecção de vírus emergentes, relacionados aos grupos taxonômicos já 

conhecidos.  

Chibani et al. (2019) reportaram o desenvolvimento do ClassiPhages 2.0, 

um sistema de classificação de fagos que partiu de um total de 8.721 genomas de fagos 

e, através de múltiplas etapas de processamento, resultou numa classificação nas 

diferentes famílias de fagos. Primeiramente, os autores geraram um conjunto de 5.920 

HMMs de perfil, os quais foram utilizados em múltiplos conjuntos de dados de sequências 

de fagos para refinar os modelos e gerar uma matriz de pontuação que por sua vez foi 

utilizada para treinar uma rede neural artificial para classificar as sequências dentro das 

12 famílias de fagos. Os testes de validação cruzada demonstraram uma especificidade 

muito alta, na maioria das vezes próxima de 100%. Contudo, a sensibilidade observada 

foi muito baixa, com somente três das doze famílias mostrando valores acima de 50% e 

seis famílias com sensibilidade inferior a 20%.  

No caso da família Microviridae, os autores obtiveram uma sensibilidade de 

25,4% em um conjunto de 734 sequências. Em nosso caso, utilizando um HMM de perfil 

construído com a sequência inteira da VP1, obtivemos uma sensibilidade de 70% com o 

uso de valores de corte de pontuação e 100% sem o uso (Tabela 4). Em termos de 

especificidade, nossos resultados não podem ser comparados com os de Chibani et al. 

(2019) porque não testamos o modelo contra sequências de outras famílias de fagos. 

Contudo, dada a grande divergência existente entre fagos, é muito provável que a 

especificidade seja próxima a 100% com o uso de valores de corte. Com o uso combinado 

de múltiplos HMMs de perfil curtos, derivados da VP1, obtivemos uma sensibilidade de 
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96,13% (Tabela 4). Esses resultados mostram mais uma vez que o TABAJARA é uma 

ferramenta robusta, capaz de construir modelos altamente sensíveis e específicos para um 

determinado conjunto de sequências, associados a grupos taxonômicos definidos. 
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6 Viral MinionDB 

 

Como descrito rapidamente no capítulo anterior, o nosso grupo está utilizando o 

TABAJARA para gerar um banco de HMMs de perfil de todos as famílias virais 

disponíveis publicamente no NCBI, denominado Viral MinionDB. Para tanto, o 

estudante Wendel Hime Lino Castro, ex-estagiário de IC do nosso grupo, desenvolveu 

um programa na linguagem de programação Python que realiza as seguintes etapas: (1) 

download das sequências do grupo taxonômico de interesse; (2) alinhamento de cada 

grupo de múltiplas sequências; e (3) execução do TABAJARA para a construção de 

HMMs de perfil e (4) geração de relatórios.  

A ferramenta gera ainda um banco de dados relacional acoplado a uma página 

web. Essa interface possibilita ao usuário realizar buscas por modelos específicos para 

cada grupo de vírus, permitindo especificar diferentes características dos modelos nas 

consultas, como, por exemplo, número mínimo de sequências e tamanho do bloco de 

alinhamento usado para sua construção. Esses modelos têm diferentes graus de 

especificidade taxonômica, para famílias, subfamílias e gêneros. Atualmente estamos 

depurando os programas relacionados ao banco, incrementando seus recursos e 

adicionando modelos de proteínas inteiras. Esse banco deverá ser liberado em breve à 

comunidade científica e se tornar um repositório público de HMMs de perfil de origem 

viral com especificidade taxonômica. 
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7 HMM-Prospector 

 

A prospecção de sequências virais em conjuntos metagenômicos é geralmente 

realizada pela separação das sequências em grupos (binning) e/ou montagem das leituras, 

seguida de buscas de similaridade contra bancos de sequências conhecidas (Wommack et 

al., 2012; Roux et al., 2014). Como vimos nos capítulos anteriores, o uso de alinhamentos 

pareado apresenta limitações para a identificação de sequências virais mais divergentes. 

Em função disso, métodos baseados em perfis como os PSSMs (Position-Specific Scoring 

Matrices) e HMMs de perfil virais passaram a ser também utilizados para a prospecção 

de sequências.  

Em geral, as buscas de similaridade utilizando HMMs de perfil são executadas 

com as ferramentas hmmsearch e hmmscan, ambas do pacote HMMER. Esses 

programas retornam os resultados em dois tipos de arquivos texto, em formato tabular e 

contendo os alinhamentos completos. No primeiro, as sequências identificadas pelos 

modelos são listadas juntamente com os valores de pontuação e e-value obtidos. Essas 

ferramentas permitem estabelecer somente um único valor de corte de pontuação em cada 

execução (usando-se o parâmetro -T), mesmo que seja utilizado um arquivo com 

múltiplos HMMs de perfil concatenados.  

Com o intuito de facilitar as buscas de similaridade contra conjuntos de sequências 

utilizando HMMs de perfil, bem como permitir que os valores de corte inseridos nos 

modelos sejam utilizados de forma personalizada nas buscas, foi desenvolvida a 

ferramenta HMM-prospector. Esse programa lê a tag CUTOFF SCORE introduzida 

pelo TABAJARA no cabeçalho de cada modelo e executa o hmmsearch com o parâmetro 

-T específico para cada HMM de perfil, otimizando assim as buscas com arquivos de 

entrada contendo múltiplos modelos. O programa extrai as principais informações dos 

resultados da busca e permite filtrá-los de acordo com diferentes parâmetros definidos 

pelo usuário. Por fim, essa ferramenta também permite que resultados de execuções 

anteriores do hmmsearch sejam utilizadas como entrada. Esse tipo de execução é útil 

quando desejamos apenas filtrar resultados de buscas de similaridade previamente 

executadas, utilizando valores de escore ou e-value específicos, sem ter que executar 

novamente as buscas com o hmmsearch, etapa mais lenta da análise. Nesse capítulo 

será descrita a implementação da ferramenta, bem como alguns experimentos executados 

para a sua validação. 
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7.1 Implementação da ferramenta 

 

O HMM-prospector é uma ferramenta desenvolvida tanto para a análise de 

leituras brutas resultantes de um processo de sequenciamento ou de sequências montadas 

(nucleotídicas ou protéicas) utilizando HMMs de perfil, como para a filtragem de 

resultados obtidos por buscas executadas previamente com o hmmsearch. O programa 

foi implementado na linguagem Perl e utiliza como programas auxiliares o transeq do 

pacote EMBOSS (Rice et al. 2000), o hmmsearch do pacote HMMER (Eddy, 2011) e o 

FASTQ-to-FASTA do pacote FASTX-Toolkit. A Figura 12 apresenta um diagrama 

de fluxo de trabalho do programa.  

A entrada de dados pode ser feita com um arquivo de sequências em formato 

FASTQ ou FASTA ou, ainda, no formato tabular gerado pelo hmmsearch. Os HMMs 

de perfil que serão utilizados na busca devem ser concatenados em um único arquivo, o 

qual também usado como entrada do programa. A critério do usuário, o programa pode 

utilizar os valores de corte sugeridos pelo TABAJARA nos modelos (tag CUTOFF 

SCORE) ou um valor de corte único de pontuação ou de e-value para todos os modelos. 

Caso o arquivo de entrada esteja em formato FASTQ, a ferramenta primeiramente 

converte esse arquivo para o formato FASTA utilizando o programa FASTQ-to-FASTA 

do pacote FASTX-Toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/) e, em seguida, 

utiliza o programa transeq (do pacote EMBOSS) para a tradução conceitual em todas 

as fases de leitura. Se o arquivo de entrada estiver no formato FASTA e for composto de 

sequências nucleotídicas, o HMM-Prospector executa diretamente a tradução 

conceitual das sequências. O programa também pode utilizar como entrada um arquivo 

FASTA de sequências protéicas. Os HMMs de perfil são então submetidos a buscas de 

similaridade contra as sequências proteicas com o programa hmmsearch, com a opção 

de utilizar os valores de corte de pontuação de cada modelo. Por fim, se o arquivo de 

entrada estiver no formato tabular de saída do hmmsearch, a ferramenta somente utiliza  

valores de corte de pontuação (atribuídos de forma geral para todos os HMMs de perfil 

ou individuais de cada modelo sugeridos pelo TABAJARA) ou e-value para filtrar os 

resultados.  

Ao final, o HMM-Prospector gera dois arquivos tabulares de saída: um com a 

listagem de todas as sequências identificadas como positivas juntamente com o modelo 

que a detectou e seus respectivos valores de escore e e-value, e outro com a quantidade 
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de sequências detectadas por cada HMM de perfil utilizado na busca. No caso específico 

de HMMs de perfil da base vFam (Skewes-Cox et al., 2014), o programa pode utilizar os 

dados de anotação dos modelos (disponível no sítio web da base vFam) um terceiro 

arquivo de saída é criado, classificando e quantificando os resultados de acordo com 

dados taxonômicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Fluxo de trabalho do HMM-Prospector. O processo inicial da ferramenta depende do tipo 
de arquivo de entrada (A). Se o arquivo for do tipo FASTQ, a ferramenta converte o arquivo de entrada em 
FASTA com a ferramenta FASTQ-to-FASTA. Com o arquivo convertido ou se o arquivo de entrada for 
do tipo FASTA e composto por sequências nucleotídicas, o programa somente faz a tradução das sequências 
com o programa transeq. Já se o arquivo for do tipo FASTA composto por sequências protéicas, nenhum 
processamento inicial é necessário (B). Com o arquivo das sequências protéicas, o programa realiza buscas 
de similaridade com o hmmsearch utilizando os HMMs de perfil como entrada (B). Caso o arquivo de 
entrada seja do formato tabular resultante de um processamento anterior do hmmsearch, a etapa anterior 
é ignorada. Com os resultados das buscas, se um valor de corte de escore ou e-value for definido, o 
programa filtra os resultados e gera ao final duas tabelas com os resultados encontrados: uma com todos os 
resultados positivos e outra com a quantidade de sequências que tiveram similaridade com cada HMM de 
perfil utilizado na busca (C). 
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8 e-Finder 

 

Alguns elementos, como profagos, operons e transposons, são formados por 

agrupamento específicos de genes que seguem uma determinada arquitetura. Essa 

arquitetura define um contexto sintênico, podendo ser bem conservada entre os indivíduos 

ou evoluir rapidamente por meio de rearranjos, inserções, deleções e duplicações 

(Medema et al., 2013). A detecção de elementos multigênicos pode ser feita mediante a 

busca de um ou mais genes, mas o método torna-se muito mais específico se o contexto 

sintênico da localização desses genes puder ser definido. Para implementar tal 

abordagem, foi desenvolvida o e-Finder, uma ferramenta genérica para a detecção e 

extração de elementos multigênicos a partir de genomas montados. Nessa ferramenta, a 

identificação dos genes é feita com o uso de perfis HMM de sequências proteicas, o que 

permite representar a diversidade das proteínas codificadas por cada gene buscado. Além 

disso, a identificação do elemento no genoma considera critérios de composição e ordem 

gênicas definidas pelo usuário.  

 

8.1 Implementação da ferramenta 

 

O e-Finder foi também implementado na linguagem Perl e utiliza como 

programas auxiliares o transeq do pacote EMBOSS (Rice et al. 2000), o hmmsearch 

do pacote HMMER (Eddy, 2011) e os programas blast e tblastn do pacote BLAST+ 

(Camacho et al., 2009). O programa aceita como entrada um conjunto de sequências 

nucleotídicas em formato FASTA. Como a busca é feita por elementos com múltiplos 

genes, é recomendável utilizar sequências montadas e não dados fragmentados na forma 

de leituras curtas. Para cada um dos genes a serem buscados, o usuário deve prover um 

arquivo composto por um ou vários HMMs de perfil concatenados. O programa permite 

ao usuário definir a quantidade mínima de genes presentes no elemento (por padrão, dois), 

um valor de distância intergênica máxima permitida entre pares de genes, de forma 

genérica (a mesma distância para todos) ou específica (uma distância distinta para cada 

par), e o tamanho mínimo do elemento que engloba todos os genes. É possível ainda 

definir uma ordem e orientação específicas para os genes. 

A Figura 13 apresenta um diagrama que ilustra o processo de busca de elementos 

multigênicos com o programa e-Finder e a Figura 14 descreve o fluxo de trabalho da 
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ferramenta.  O primeiro passo da execução da ferramenta consiste na tradução conceitual 

das sequências nucleotídicas de entrada em todas as fases de leitura com o programa 

transeq. Com as sequências traduzidas, o e-Finder executa buscas de similaridade 

contra os HMMs de perfil com o programa hmmsearch. Após essa etapa, cada 

sequência positiva passa a ser verificada individualmente, com o objetivo de identificar 

possíveis elementos. Assim, o programa verifica se a quantidade mínima de genes foi 

encontrada na sequência. Em seguida, caso uma ordem gênica obrigatória tenha sido 

definida pelo usuário, o programa verifica se a ordem dos genes encontrados na sequência 

está de acordo com esta ordem. Em caso positivo, as coordenadas das ORFs são 

identificadas, definidas pelas sequências delimitadas por códons de terminação. 

Posteriormente, o programa busca o primeiro códon de iniciação na região 5’ do gene 

(permitindo o uso de códons de iniciação alternativos) e define a região codificadora 

(CDS) de cada gene. Com base nessas coordenadas, o programa verifica se as distâncias 

intergênicas obedecem aos parâmetros definidos e se a região que engloba todos os genes 

apresenta o tamanho mínimo definido. Os elementos válidos podem ser adicionados de 

regiões flanqueadoras 5’ e 3’ terminais com comprimento também definido pelo usuário. 

Todas as sequências nucleotídicas dos elementos são então extraídas e salvas em arquivos 

para análises posteriores. O e-Finder também armazena as proteínas encontradas nos 

elementos, sendo um arquivo salvo para cada tipo de proteína. Por fim, o programa gera 

um arquivo tabular com as informações de todos os elementos encontrados, incluindo os 

nomes dos genes, coordenadas de início e fim, orientação, etc.  
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Figura 13 – Execução do e-Finder para a busca de um elemento multigênico composto por quatro genes. 
Inicialmente o e-Finder executa buscas de similaridade dos HMMs perfil de cada gene contra as 
sequências de entrada traduzidas com o programa hmmsearch. A primeira verificação realizada é se a 
quantidade mínima de genes foi encontrada no genoma. Caso o usuário tenha definido uma ordem 
obrigatória para os genes, o programa verifica se a ordem dos genes encontrada pelas buscas é compatível 
com o padrão definido. Logo após, o programa identifica as ORFs e as CDS de cada um dos genes, e então  
verifica se a distância entre os genes está de acordo com a distância máxima definida. Por fim, o programa 
verifica se o tamanho do elemento obedece ao tamanho mínimo estabelecido. Em caso positivo, o elemento 
é extraído e as regiões flanqueadoras adicionadas ao elemento. 
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Figura 14 – Fluxo de trabalho do e-Finder. O programa aceita como entrada sequências montadas em 
formato FASTA e um HMMs de perfil para de cada um dos genes a serem buscados (A). Como primeiro 
passo da execução, o programa verifica se as sequências de entrada estão traduzidas (B). Em caso negativo, 
o programa transeq (pacote EMBOSS) é utilizado para traduzir as sequências em todas as fases de leitura. 
O e-Finder então executa buscas de similaridade dos HMMs perfil contra as sequências traduzidas com 
programa hmmsearch. A partir dos resultados obtidos, uma série de verificações é realizada 
individualmente para cada sequência (C). Inicialmente, o programa confere se a quantidade mínima de 
genes definida pelo usuário foi encontrada. Em caso positivo, a análise segue. Se uma ordem obrigatória 
para os genes tiver sido definida, o programa irá verificar se a ordem dos genes encontrada pelas buscas é 
compatível com o padrão definido. Logo após, o programa identifica as ORFs e as CDS de cada um dos 
genes, e então checa se a distância entre os genes está de acordo com a distância máxima definida. 
Continuando, o programa verifica se o tamanho do elemento obedece ao tamanho mínimo estabelecido. Em 
caso positivo, o elemento é extraído e as regiões flanqueadoras adicionadas a ele. As sequências de cada 
uma das proteínas são também extraídas dos elementos e salvas em arquivos individuais. Por fim (D), os 
arquivos gerados arquivos em formato FASTA com os elementos encontrados nas buscas e para cada tipo 
de proteínas proteína encontrados. Um arquivo tabular com informações dos elementos encontrados é 
igualmente gerado. 
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8.2 Validação da ferramenta 

 

Com o objetivo de validar a metodologia implementada no e-Finder, 

utilizamos dois modelos de estudo compreendendo elementos multigênicos: (1) 

elementos genéticos móveis da família dos casposons (Krupovic et al., 2014; 2016; 2017) 

e (2) profagos da família Microviridae. Para ambos os elementos, a prospecção foi 

realizada na base Patric (Wattam et al., 2014 -  https://www.patricbrc.org/), um banco 

de genomas montados de bactérias e arqueias publicamente disponível. A versão dessa 

base utilizada para a busca desses elementos era composta de 135.979 genomas. Nessa 

seção serão descritos os dois estudos e os resultado obtidos. 

 

8.2.1 Busca de Casposons em genomas de bactérias e arqueias 

 

Como descrito anteriormente, casposons são elementos transponíveis encontrados 

em genomas de bactérias e arqueias e são constituídos de um número variável de genes, 

incluindo sempre os que codificam as proteínas endonuclease Cas1 e DNA Polimerase B 

(PolB) (Krupovic et al., 2014; 2016; 2017). Visando realizar um levantamento de 

casposons no banco de sequências genômicas Patric, inicialmente foram construídos 

HMMs de perfil para Cas1 e PolB.  

Para essa construção, foram utilizados conjuntos de sequências de referência das 

proteínas endonuclease Cas1 e RNA polimerase B (PolB), enviadas pelo Dr. Mart 

Krupovic (Instituto Pasteur de Paris, França). Como a proteína Cas1 apresenta ortólogos 

em todos elementos CRISPR, o nosso objetivo foi construir modelos capazes de 

diferenciar casposons de CRISPRs. Dessa forma, as sequências de Cas1 dos casposons 

foram alinhadas com o programa MUSCLE e juntamente com sequências de referência de 

Cas1 dos CRISPRs e esse alinhamento foi utilizado para a construção de modelos curtos 

discriminativos de Cas1 de casposons com o TABAJARA. Os modelos gerados foram 

validados por buscas de similaridade com o programa hmmsearch contra o conjunto de 

treinamento e demonstraram ser capazes de detectar de forma específica apenas 

sequências de Cas1 de casposons.  

Em relação à proteína PolB, devido ao fato dessa proteína estar presente de forma 

ubíqua em todas as bactérias e arqueias, utilizou-se uma abordagem diferente. 

Primeiramente as sequências de referência de PolB de casposons foram alinhadas com o 
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MUSCLE e usadas para a construção de modelos curtos com o TABAJARA no modo 

Conservação. Esses modelos foram então testados contra um contra um banco de cerca 

de 2.000 sequências de PolB de bactérias e arqueias, que correspondem às sequências 

utilizadas originalmente para a construção do modelo PF03175 (DNA polymerase type B, 

organellar and viral) do banco Pfam. Para isso, os modelos foram submetidos a buscas 

de similaridade com hmmsearch e as sequências positivas foram então alinhadas com 

as sequências de referência de PolB de casposons e algumas sabidamente não 

pertencentes a estes elementos. O alinhamento foi usado para uma análise filogenética 

com o programa FastTree e somente as sequências pertencentes ao clado das protéinas de 

casposons foram consideradas verdadeiro-positivas. Com isso, obteve-se um modelo 

capaz de identificar especificamente as proteínas PolB de casposons, discriminando-as 

dos ortólogos de bactérias e arqueias. 

Para a prospecção de casposons nos genomas da base PATRIC com o e-

Finder, foi definido um contexto sintênico com a presença obrigatória dos genes Cas1 

e Polb, sem ordem gênica específica e com uma distância intergênica máxima de 40kb. 

Para a extração dos elementos, foi definido que regiões flanqueadoras de 10 kb seriam 

adicionados aos mesmos. Para a busca, foram usados cinco HMMs de perfil de Cas1 e 

um modelo de PolB.  

Como resultado, foram obtidos no total 91 elementos válidos pertencentes a 79 

genomas procariotos distintos. Esse valor é muito superior ao número de casposons 

descritos na literatura (Krupovic et al., 2014; 2016; 2017) e corresponde a mais do que o 

dobro do número total conhecido (Mart Krupovic, comunicação pessoal). As sequências 

protéicas de Cas1 de todos os elementos foram utilizadas em uma reconstrução 

filogenética. Para isso, essas sequências foram alinhadas utilizando-se o programa 

MUSCLE. O alinhamento gerado foi então passado ao programa fasttree (Price et al., 

2010) para a reconstrução filogenética utilizando-se o modelo de evolução Whelan-And-

Goldman (WAG) e uma estimativa γ discreta com 20 categorias para as taxas de evolução 

de aminoácidos nos sítios. A árvore gerada confirmou a existência de quatro famílias de 

casposons (Figura 15).  

Na família 1, o e-Finder encontrou 18 casposons, sendo todos pertencentes a 

arqueias do filo Thaumarchaeota, enquanto Krupovic et al. (2016) descreveram apenas 

cinco elementos dessa família. Na família 2, foram encontrados oito casposons além dos 

definidos por Krupovic et al. (2016), todos derivados de arqueias da 
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ordem Methanosarcinales. Na família 3 também foram encontrados casposons em 

genomas de bactérias que não estão descritas por Krupovic et al. (2016). Por fim, na 

família 4, foi encontrado um elemento a mais em Methanosarcina sp. E03.2. Em relação 

ao arranjo dos dois genes, foram encontrados arranjos gênicos alternativos nas famílias 

1, 2 e 3. Nas famílias 2, 3 e 4 há um arranjo predominante, sendo <cas pol> o mais 

frequente nas famílias 2 e 3, enquanto que o arranjo pol>cas> é o mais observado na 

família 4. Nos elementos da família 1 foram encontrados dois arranjos: cas>pol> e 

pol><cas, sendo o primeiro detectado pela primeira vez.  

 

8.2.2 Busca de profagos de Microviridae em genomas da base PATRIC 

 

O segundo estudo de caso envolveu o levantamento de profagos da família 

Microviridae nos genomas do banco Patric. Para esse levantamento, foram definidos 

como marcadores as proteínas VP1 (proteína principal de capsídeo), VP2 (a proteína 

piloto de DNA / minor spike protein) e VP4 (proteína de iniciação de replicação) dessa 

família, por serem ubíquas em todas as subfamílias de Microviridae (Roux et al., 2012). 

Para a construção dos HMMs de perfil, foi utilizado um conjunto de 1.893 sequências da 

proteína VP1, 1.877 sequências da proteína VP2 e 1.893 sequências de VP4, todos 

gentilmente cedidos pelo Prof. François Enault (Université Clermont Auvergne, França). 

Os três conjuntos continham sequências pertencentes às subfamílias Alpavirinae, 

Gokushovirinae, Pichovirinae e Bullavirinae.  

Para a construção dos modelos de cada uma das proteínas, os conjuntos foram 

individualmente alinhados com a ferramenta  MUSCLE  e os alinhamentos gerados 

utilizados para a construção de modelos curtos conservados com o TABAJARA. Como os 

vírus da família Microviridae são bastante divergentes, os alinhamentos múltiplos das 

sequências das três proteínas foram altamente fragmentados, o que não permitiu ao 

TABAJARA identificar regiões conservadas para a construção de modelos. Em razão 

disso, resolvemos então construir modelos curtos conservados para cada subfamília de 

forma individual. No caso da subfamília Alpavirinae, que é a mais divergente de todas, 

foram construídos modelos para diferentes grupos de proteínas definidos por filogenia 

molecular pelo Prof. François Enault. Ao final, foi possível construir modelos 

conservados para todas as subfamílias das três proteínas. A Tabela 9 lista a quantidade de  
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Figura 15 – Árvore filogenética construída com sequências da proteína Cas1 (endonuclease Cas) dos casposons identificados pelo e-Finder nos genomas de bactérias e 
arqueias da base Patric. As famílias de casposons conforme a classificação de Krupovic et al. (2016) estão destacadas em diferentes cores, bem como o arranjo dos genes 
cas e pol. 
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modelos construídos para cada proteína. No total, foram construídos 25 HMMs de perfil 

para a proteína VP1, 16 para a proteína VP2 e 24 para a proteína VP4. 
 

Tabela 9 – Quantidade de HMMs de perfil curtos conservados gerados para cada uma das subfamílias de 

Microviridae com o TABAJARA. 

Subfamílias 
Número de modelos 

VP1 VP2 VP4 

Alpavirinae 18 11 18 

Bullavirinae 2 3 2 

Gokushovirinae 2 1 2 

Pichovirinae 3 1 2 

Total 25 16 24 

 

Os HMMs de perfil construídos foram então utilizados para a busca de profagos 

da família Microviridae com o programa e-Finder sem a definição de uma ordem 

gênica obrigatória, apenas especificando que pelo menos dois genes deveriam estar 

presentes no elemento e que a distância intergênica máxima entre os genes deveria ser de 

até 3 kb. Todos os elementos encontrados foram extraídos com sequências flanqueadoras 

de 20 kb. Como o objetivo desse estudo era a detecção de profagos inseridos em genomas 

de procariotos, os elementos encontrados foram posteriormente filtrados por tamanho.  

Como os genomas de Microviridae possuem um tamanho variando entre 4 e 6,5 kb (Roux 

et al., 2012), decidiu-se descartar todos os elementos menores do que 9 kb, de forma a 

garantir que os elementos encontrados estivesses inseridos no genoma de bactérias e/ou 

arqueias.  

Com resultado, foram obtidos 104 elementos candidatos a profagos, que foram 

submetidos a um pipeline de anotação funcional com a plataforma de anotação EGene2 

(Durham et al., 2005). Como a proteína VP1 de Microviridae é a mais conservada dentre 

todas as demais e é comumente utilizada como marcador filogenético, as sequências das 

proteínas VP1 dos elementos encontrados pelo e-Finder foram utilizadas em conjunto 

com as sequências de VP1 descritas por Roux et al. (2012) e com algumas sequências do 

conjunto de dados do Prof. François Enault para uma análise filogenética. A partir da 

curadoria manual dos resultados obtidos pelo processo de anotação, com o objetivo de 

analisar a sintenia dos genes encontrados, juntamente com a análise da árvore filogenética 

gerada, foram selecionados 80 candidatos a profagos, sendo 28 deles pertencentes a 
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subfamília Alpavirinae, 37 a Gokushovirinae, 15 a Pichovirinae. A Tabela 10 lista os 

hospedeiros e as quantidade de profagos encontrados em cada subfamília. 

 
Tabela 10 – Lista dos profagos de Microviridae encontrados pelo e-Finder para as subfamílias 
Alpavirinae, Gokushovirinae e Pichovirinae. Para cada subfamília são listados os hospedeiros e a respectiva 
quantidade de profagos encontrados. 

 

Subfamília Gênero do hospedeiro Nº de 
profagos 

Alpavirinae 

Bacteroides 7 
Prevotella 12 
Bacteroides 1 
Bacteroides 4 
Alistipes 3 
Dysgonomonas 1 

Gokushovirinae 

Escherichia 29 
Kosakonia 1 
Enterobacter 1 
Salmonella 1 
Acetobacter 1 
Erysipelato 1 
Clostridium 1 
Flavonifractor 1 
Treponema 1 

Pichovirinae 

Não definido (ordem Bacteroidales) 2 

Parabacteroides 6 
Elizabethkingia 6 
Não definido (classe Elusimicrobia) 1 

 

 Como dois elementos encontrados pelo e-Finder não apresentaram 

similaridade significativa contra os genes de VP1 de Microviridae, foi realizada uma 

investigação mais detalhada, que revelou similaridade desses genes com proteínas não 

anotadas de algumas bactérias das ordens Rhodobacterales e Rhizobiales. Essas 

sequências foram então alinhadas e alguns HMMs de perfil foram construídos. O mesmo 

procedimento foi feito para as proteínas VP2 e VP4. Os conjuntos de modelos dessas três 

proteínas, derivadas desse novo grupo, de fagos foram então usados com o e-Finder 

na base PATRIC e permitiram detectar um número maior de profagos desse grupo.  

Os novos elementos encontrados foram também anotados com o EGene2 e as 

proteínas VP1 dos mesmos, em conjunto com as proteínas de VP1 utilizadas 
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anteriormente, foram utilizadas em uma nova reconstrução filogenética. Após uma etapa 

de curadoria manual, foram encontrados 17 elementos em bactérias das ordens 

Rhodobacterales e Rhizobiales que, de acordo com os resultados de anotação funcional e 

filogenia, sugerem que possam constituir uma nova subfamília. Estamos propondo que 

esta nova subfamília seja nomeada Katanvirinae (do Hebraico: katan = pequeno). A 

árvore filogenética construída com a proteína VP1 dos elementos encontrados é ilustrada 

na Figura 16. Como podemos observar, todas as subfamílias formaram clados individuais, 

e as sequências de Katanvirinae formam um clado irmão da subfamília Bullavirinae, 

sugerindo que esses elementos são diferentes dos já conhecidos e, muito provavelmente, 

descrevem uma nova subfamília. A Tabela 11 lista os hospedeiros e as respectivas 

quantidades de profagos de Katanvirinae encontrados pelo e-Finder. 

 
Tabela 11 - Lista dos profagos de Microviridae encontrados pelo e-Finder para a nova subfamília 
Katanvirinae. Nela são listados os hospedeiros e a respectiva quantidade de profagos encontrados. 

 
Ordem Gênero do hospedeiro Nº de profagos 

Rhodobacterales 

Oceanicola 1 

Pseudooceanicola 1 

Rhodovulum 3 

Ruegeria 1 

Rhodobacter 3 

Phaeobacter 1 

Paracoccus 1 

Nioella 1 

Rhizobiales 

Devosia 2 

Rhizobium 1 

Agrobacterium 1 

Labrys 1 

 

Como descrito anteriormente,  na literatura há a descrição de alguns profagos de 

Microviridae apenas na subfamília Alpavirinae (Krupovic & Forterre, 2011). Os 

resultados da anotação funcional e curadoria manual dos elementos encontrados pelo e-
Finder sugerem fortemente que tenhamos detectado pela primeira vez profagos das 

subfamílias Gokushovirinae e Pichovirinae, bem como de uma nova subfamília, a 
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Katanvirinae. Além da identificação dos profagos em si, tais resultados revelaram novos 

hospedeiros bacterianos para esses fagos, contribuindo para um melhor conhecimento das 

relações fago-hospedeiro em diferentes ambientes. 

 
 
8.3 Discussão 

 

O objetivo do desenvolvimento do programa e-finder foi a prospecção de 

elementos multigênicos em conjuntos de sequências montadas, de conjuntos de dados 

genomas ou metagenomas. O e-finder foi criado como um programa genérico, de 

forma a permitir que qualquer elemento multigênico possa ser detectado utilizando-se 

HMMs de perfil e aplicando-se um conjunto de parâmetros para descrever a arquitetura 

dos genes nas sequências-alvo. Como os HMMs de perfil são mais sensíveis do que 

métodos baseados em alinhamento pareado (Park et al., 1998), eles permitem a detecção 

de elementos contendo genes mais divergentes.  

Para testar o potencial da ferramenta, foram selecionados dois tipos de elementos 

multigênicos: casposons e profagos da família Microviridae. Como vimos nos resultados 

de dois experimentos (itens 8.2.1 e 8.2.2, respectivamente), a ferramenta permitiu de 

maneira muito simples e direta a descoberta de um grande número de novos elementos 

em ambos os casos, inclusive em genomas hospedeiros nunca descritos. Esse conjunto de 

resultados demonstra inequivocamente o grande potencial do programa e-Finder para 

a descoberta de elementos compostos por múltiplos genes em diferentes contextos 

sintênicos.  

Existem duas outras ferramentas publicamente disponíveis que fazem a busca 

de elementos formados por agrupamento de genes em conjuntos de sequências (Tabela 

12). A primeira delas, denominada MultiGeneBlast (Medema et al., 2013), é uma 

ferramenta que realiza buscas de similaridade com a ferramenta BLAST para a 

detecção de grupos de genes e operons em genomas. O programa recebe como entrada 

genomas anotados em formato Genbank e o conjunto de genes a ser buscado. Esses 

genes podem ser passados para a ferramenta em arquivos de sequências proteicas em 

formato FASTA ou, ainda, como coordenadas da região que engloba o grupo de genes 

de interesse no arquivo de anotação do genoma (formatos Genbank ou EMBL). O 

MultiGeneBlast executa então buscas de similaridade com o programa BLAST 
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Figura 16 - Árvore filogenética construída com sequências da proteína VP1 da família Microviridae. Sequências da proteína VP1 dos profagos identificados pelo e-Finder 

foram unidas a proteínas VP1 conhecidas e utilizadas em uma análise filogenética. As sequências destacadas em vermelho pertencem à subfamília Alpavirinae, em azul 

Gokushovirinae, em verde Pichovirinae, em cinza Bullavirinae e em amarelo para a nova subfamília Katanvirinae.
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Picho_contig_120_310-circular_IR1_3296

1.000
0.789

Picho_contig_120_591-circular_IR2_3297
0.000

0.727
0.941

0.201 0.951
0.954

Profago_candidato_MAHQ01000003_VP1_1

0.000
Profago_candidato_CP016373_VP1_1

0.997Profago_candidato_ASYJ01000020_VP1_1

0.734

0.399

Profago_candidato_CZAG01000003_VP1_1
0.998Profago_candidato_JNHP01000065_VP1_1

Profago_candidato_JNHQ01000100_VP1_1
1.000 1.000Picho_contig_120_990-circular_IR2_3297

0.645Picho_contig000795-circular_CAR
0.862 0.986

Picho_contig_120_958-circular_IR2_3297

Picho_contig_120_437-circular_SvL1_3295 0.634
0.930

0.924

0.998

Profago_candidato_DJPW01000052_VP1_1
1.000

Profago_candidato_LUJM01000115_VP1_1

Alpa6_contig00015-circular_10618_GGCTAC_cambridge 1.000
Alpavirinae_Human_feces_B_007_Microviridae_AG068_putative.VP1

Alpa6_1470_contig838
Alpavirinae_Human_feces_C_010_Microviridae_AG0199_putative.VP1 0.961

Profago_candidato_FMFB01000002_VP1_1
Profago_candidato_CZBL01000008_VP1_1
Profago_candidato_CZAI01000003_VP1_1 1.000

Alpa6_contig00007-circular_16051_ACTGAT_boston
Alpa6_contig00014-circular_ELA7A 0.278

0.994
0.942

0.739 0.097 0.971

0.293
0.353
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(blastp) entre as sequências proteicas de entrada e aquelas identificadas pela anotação 

dos genomas. Para o agrupamento dos genes, ou seja, para a identificação dos elementos, 

a distância a cada par de genes é verificada. Para que os genes sejam considerados como 

membros do mesmo grupo, essa distância deve ser menor que uma distância máxima 

permitida.  Para cada elemento encontrado é calculado um valor de pontuação que leva 

em conta o número de genes encontrado e sua sintenia. Todos os elementos encontrados 

são disponibilizados para o usuário em arquivos nos formatos XHTML (para análise 

interativa dos elementos encontrados a partir de um navegador internet) e TXT, em ordem 

decrescente de pontuação. O MultiGeneBlast pode ser executado tanto em linha de 

comando como utilizando uma interface gráfica.  

Em comparação ao e-Finder, podemos identificar algumas limitações no 

programa MultiGeneBlast. Primeiramente, o MultiGeneBlast aceita somente 

sequências anotadas, enquanto o e-Finder recebe como entrada sequências 

nucleotídicas de genomas/metagenomas montados, sem necessidade de anotação 

funcional. Caso seja de interesse do usuário, a anotação dos elementos encontrados pode 

ser posteriormente realizada, uma vez que o e-Finder disponibiliza um arquivo 

FASTA com as sequências nucleotídicas desses elementos (conforme foi feito com os 

casposons e profagos de Microviridae encontrados nas análises descritas na seção 8.2). 

Outra limitação se relaciona ao processo de busca dos genes de interesse nos genomas. 

Enquanto o MultiGeneBlast utiliza buscas de similaridade por alinhamento pareado 

(via programa BLAST), o e-Finder utiliza HMMs de perfil, permitindo que 

sequências mais distantemente relacionadas sejam identificadas. Diferentemente do e-

Finder, o MultiGeneBlast não permite que a orientação dos genes e o tamanho 

mínimo dos elementos sejam usados como critérios de busca. Essa ferramenta também 

não considera a topologia dos genomas e não disponibiliza as sequências nucleotídicas 

dos elementos, nem as sequências das proteínas encontradas.  

O MacSyFinder (Abby et al., 2014) é outro programa desenvolvido para a 

identificação de elementos compostos por grupamentos de genes (Tabela 12). Esse 

programa compreende um framework desenvolvido para a modelagem de sistemas 

moleculares e que, da mesma forma que o e-Finder, utiliza HMMs de perfil para 

detectar os componentes dos sistemas. Essa ferramenta utiliza como entrada um conjunto 

composto de sequências proteicas em formato FASTA, que pode ser de três tipos: 

sequências proteicas sem informação de ordem gênica e origem genômica (ex. proteínas 

de metagenomas); sequências de proteínas de um único genoma sem a informação de 
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ordem gênica; e proteínas de um único replicon2, que estão ordenadas de acordo com a 

posição de seus genes no genoma. O usuário tem ainda a opção de informar um arquivo 

com múltiplos replicons únicos pertencentes a diferentes genomas.  

A definição da sintenia (ou arquitetura) dos genes no MacSyFinder é feita a 

partir de um arquivo XML, no qual são descritas informações de quais genes serão 

buscados (representados pelos HMMs de perfil) com seus respectivos tipos (obrigatórios, 

opcionais ou proibidos), a quantidade mínima de genes e a distância máxima permitida 

entre eles. O MacSyFinder realiza buscas de similaridade de todos os HMMs de perfil 

definidos nos arquivos XMLs contra as sequências de entrada.  

Quando a ferramenta recebe como entrada sequências proteicas sem informação 

de ordem gênica e origem genômica, o programa simplesmente retorna as sequências que 

apresentaram similaridade com os modelos de cada arquitetura utilizada nas buscas. 

Quando sequências de proteínas de um único genoma sem a informação de ordem gênica 

são utilizadas, os resultados encontrados para cada modelo de sintenia consideram a 

quantidade mínima de genes definida pelo modelo. Por fim, quando as sequências são 

proteínas de replicons ordenados, os genes são inicialmente agrupados de acordo com 

uma distância intergênica máxima permitida. Nesse caso, diferentemente do e-Finder 

e do MultigeneneBlast, que medem essa distância em números de bases, o 

MacsyFinder considera essa distância como sendo a quantidade de genes que não 

apresentaram similaridade com nenhum HMM de perfil informado. Para cada grupo de 

genes encontrado, é verificado se a arquitetura de seus genes é compatível com algum 

dos modelos definidos no arquivo XML de entrada. Os resultados encontrados são 

disponibilizados em arquivos de texto e em formato JSON, o qual pode ser visualizado 

na ferramenta gráfica disponibilizada pelo MacsyFinder.  

Comparando-se o MacsyFinder com o e-Finder (Tabela 12), a primeira 

diferença se relaciona com os dados de entrada. Enquanto o e-Finder aceita sequências 

nucleotídicas dos genomas de interesse, as sequências de entrada no MacsyFinder têm 

que ser proteicas. Ou seja, da mesma forma que no MultigeneBlast, é preciso que 

algum processamento inicial seja realizado no conjunto de entrada antes que as 

sequências sejam passadas para a ferramenta. Apesar das duas ferramentas utilizarem 

HMMs de perfil para a detecção dos genes, a análise da sintenia dos elementos 

encontrados no MacsyFinder considera apenas os resultados das buscas de 

 
2 Unidade de DNA na qual ocorre um ato de replicação (Lewin, 2008) , ou seja, é uma região do DNA que 
se duplica.  
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similaridade. No e-Finder, após a validação da quantidade mínima de genes e da 

ordem, as CDS de cada uma das regiões de similaridade são definidas, e as análises 

prosseguem considerando esses elementos. Isso evita que regiões falso-positivas sejam 

utilizadas, pois nesse caso os genes reais são utilizados no processo de validação dos 

elementos. 

Outra diferença se relaciona com a utilização de valores de corte de pontuação nas 

buscas de similaridade com os HMMs de perfil. Enquanto o e-Finder permite que os 

valores de corte de pontuação inseridos nos modelos sejam utilizados de forma 

personalizada, o MacsyFinder apenas permite que valores de corte de e-value e 

cobertura mínima sejam aplicados nas buscas de forma geral. Diferentemente do 

MacsyFinder, que utiliza apenas um HMM de perfil para cada gene a ser buscado, o 

e-Finder permite utilizar múltiplos modelos para representar um gene (ex.: modelos 

curtos construídos com diferentes regiões dos alinhamentos múltiplos das proteínas). Ao 

contrário do e-Finder e semelhantemente ao MultigeneBlast, informações a 

respeito de orientação dos genes e tamanho mínimo do elemento não são usados como 

critérios de busca pelo MacsyFinder. Por fim, as sequências nucleotídicas dos 

elementos e das proteínas encontradas não são disponibilizadas por essa ferramenta. A 

Tabela 12 ilustra de forma comparativa as diferentes características do e-Finder e das 

ferramentas MultiGeneBlast e MacsyFinder. 
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Tabela 12 – Comparação entre as características das ferramentas e-Finder, MultiGeneBlast e 
MacsyFinder. 

Característica e-Finder MultiGeneBlast MacSyFinder 

Arquivo de entrada  
FASTA – sequências 

nucleotídicas de 
genomas/ metagenomas 

montados. 

Genbank – genomas 
anotados. 

FASTA – conjunto de 
sequências proteicas. 

Ordem dos genes Pode ser especificada 
pelo usuário (opcional) 

Definida pela anotação ou 
ordem dos genes no 

arquivo FASTA 
Definida no XML 

Orientação dos genes Pode ser especificada 
pelo usuário (opcional) Não Não 

Número mínimo de 
genes Sim Não Sim 

Uso de HMMs de perfil Sim Não Sim 

Diferencia entre 
topologia linear e 
circular 

Sim Não Sim 

Extração do elemento Sim Não Não 

Arquivos de saída 

Arquivos FASTA com 
sequências 

nucleotídicas e 
proteicas dos elementos 
encontrados. Arquivo 
CSV com informações 
sobre os elementos e 

seus genes. 

Arquivos em formato de 
texto e XHTML com 

informações sobre os 
genes encontrados 

Arquivos contendo o 
número de arquiteturas 

detectadas, e 
informações sobre cada 

gene detectado 

Permite a adição de 
regiões flanqueadoras ao 
elemento extraído 

Sim Não Não 

Uso de múltiplos 
códigos genéticos Sim Não Não 

Uso de HMMs de perfil 
derivados de proteínas 
inteiras 

Sim Não Sim 

Uso de HMMs de perfil 
construídos com 
sequências parciais 

Sim Não ? 

Uso de múltiplos HMMs 
de perfil por gene Sim Não Não 

Uso de valores de corte 
de pontuação 
personalizados para 
cada HMM de perfil 

Sim 
Não. Permite definir 

valores de cobertura e 
identidade mínima para as 

buscas com o BLAST  

Não. Permite definir um 
valor mínimo de e-value 

e de cobertura do 
alinhamento. 

Tamanho mínimo do 
elemento Sim Não Não 

Máxima distância 
intergênica 

Sim, medida em pares 
de bases. 

Sim, medida em pares de 
bases. 

Sim, medida em 
números de genes sem 
similaridade com os 

HMMs de perfil 
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9 Uma abordagem integrada para a prospecção e classificação de sequências 
virais 

 

Os programas desenvolvidos nesse projeto podem ser utilizados isoladamente ou 

em combinação para detectar e discriminar sequências conhecidas ou remotamente 

relacionadas. Em conjunto com o montador progressivo GenSeed-HMM (Alves et al., 

2016) desenvolvido pelo nosso grupo, esses programas permitem estabelecer uma 

abordagem integrada para a detecção, classificação e descoberta de sequências mais 

distantes em conjuntos de dados, sejam eles compostos de leituras brutas ou dados 

montados (Figura 17).  

Partindo-se de um ou mais alinhamentos de múltiplas sequências de grupos de 

sequências de interesse, pode-se construir HMMs de perfil com o TABAJARA. Com esses 

modelos, é possível fazer uma prospecção inicial de conjuntos de dados de sequências 

com o programa HMM-Prospector, de forma a se identificar quais organismos estão 

presentes nas amostras e quais modelos apresentam melhores resultados, para que os 

mesmos possam ser utilizados em análises posteriores. Com os HMMs de perfil 

selecionados, a abordagem pode seguir dois caminhos: se o conjunto de dados for 

composto de sequências não montadas, pode-se utilizar os modelos como sementes em 

montagens progressivas alvo-específica com o GenSeed-HMM. Caso o conjunto seja de 

sequências montadas, é possível buscar elementos multigênicos em contexto sintênico 

com o programa e-Finder.  

A abordagem integrada proposta aqui é utilizada em várias aplicações em nosso 

laboratório. Por exemplo, nos estudos de caso executados para a validação do e-

Finder, os modelos utilizados nas prospecções foram todos construídos com o 

TABAJARA e posteriormente utilizados para a prospecção de dados em conjuntos de 

sequências montadas. Quando estamos buscando por sequências virais em conjuntos de 

sequências não montadas, como metagenomas, HMMs de perfil construídos pelo 

TABAJARA para diferentes grupos virais podem ser utilizados em uma prospecção inicial 

com o HMM-prospector. A partir dos resultados, é possível identificar quais vírus 

estão presentes nas amostras e quais modelos devem ser utilizados em montagens alvo-

específicas com o programa GenSeed-HMM para a reconstrução dos genomas desses 

vírus. 
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Figura 17 – Fluxo de trabalho da abordagem integrada de produção e uso de HMMs de perfil. A partir de 
um alinhamento de múltiplas sequências HMMs de perfil podem ser construídos com o programa 
TABAJARA (A). Esses modelos podem então ser utilizados para prospectar conjuntos de sequências com 
o HMM-Prospector. Os modelos selecionados podem ser usados como sementes em montagem 
progressiva com o programa GenSeed-HMM a partir de dados não montados (B) ou, ainda, para a busca 
de elementos multigênicos com o programa e-Finder em sequências genômicas montadas (C). 
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10 Conclusões e trabalhos futuros 
 

O objetivo inicial deste projeto (como descrito no item 4) foi o desenvolvimento 

de metodologias e ferramentas para a construção de HMMs de perfil e a aplicação desses 

modelos na prospecção de sequências em conjuntos de dados genômicos e 

metagenômicos. Embora a motivação para o desenvolvimento dessas ferramentas tenha 

sido a utilização das mesmas para a identificação e classificação de sequências virais, 

essas ferramentas podem ser aplicadas a qualquer conjunto de sequências, 

independentemente do organismo. Como os HMMs de perfil são modelos probabilísticos 

capazes de representar a diversidade de um conjunto de sequências representados por 

meio de um alinhamento múltiplo de sequências, a aplicação desses modelos na 

identificação de sequências virais em conjuntos de dados tem se mostrado mais eficiente 

que buscas de similaridade pareadas, uma vez que esses modelos permitem que 

sequências mais distantes das conhecidas sejam detectadas.  

Como discutido anteriormente, existem algumas bases de HMMs de origem viral 

disponíveis publicamente, bem como algumas metodologias para a construção desses 

modelos. Contudo, embora possam ser utilizados, os modelos disponíveis apresentam 

importantes limitações. Nesse trabalho, descrevemos o desenvolvimento da ferramenta 

TABAJARA para o desenho racional de HMMs de perfil, sejam eles conservados ou 

discriminativos. Como pudemos observar nos diferentes testes, os modelos gerados por 

essa ferramenta são suficientemente sensíveis e específicos para um determinado grupo 

de sequências, podendo associar com excelentes resultados correlações taxonômicas.  

Os modelos construídos com o TABAJARA foram utilizados nesse trabalho em 

diferentes abordagens, desde a prospecção de sequências de proteínas até a busca de 

elementos multigênicos em genomas de bactérias e arqueias. Vimos também que quando 

trabalhamos com conjuntos mais divergentes, como os fagos da família Microviridae, é 

preferível se utilizar múltiplos modelos curtos do que um modelo construído a partir de 

sequências inteiras de proteínas. Essa abordagem garante que somente regiões específicas 

do grupo de sequências sejam utilizadas nas buscas e evita que sequências não 

relacionadas sejam detectadas.  

Durante esse trabalho foram também desenvolvidas duas ferramentas para a 

prospecção de dados, HMM-prospector e e-Finder. A primeira delas é amplamente 

utilizada em nosso laboratório, uma vez que permite uma rápida varredura de conjuntos 

de sequências com HMMs de perfil, de forma a identificarmos quais organismos estão 

presentes nas amostras e quais modelos foram capazes de detectar sequências. Como 
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vimos nos estudos de caso do capítulo 9, o e-Finder foi capaz de detectar novos 

elementos tanto para casposons como para profagos de Microviridae, comprovando seu 

enorme potencial de aplicação. Por fim, as ferramentas desenvolvidas nesse trabalho em 

conjunto com o montador progressivo GenSeed-HMM, constituem um conjunto 

integrado de ferramentas, que podem ser utilizados para a detecção de novos vírus e 

elementos genéticos móveis, bem como em qualquer outra tarefa relacionada à detecção 

e/ou discriminação de subgrupos de famílias protéicas. 

Como perspectivas futuras, esperamos em breve finalizar e disponibilizar para a 

comunidade científica a Viral MinionDB, uma base de HMMs de perfil derivados de 

proteínas virais, com relações taxonômicas específicas. Essa base de HMMs de perfil será 

a primeira do mundo a conter HMMs de perfil construídos especificamente para todas as 

famílias virais descritas no NCBI. Uma outra aplicação para o futuro seria a criação de 

um serviço na web para a classificação de sequências genômicas e metagenômicas. 

Utilizando os modelos da base de dados Viral MinionDB e o programa HMM-

prospector, o serviço poderia permitir a realização de buscas de similaridade entre 

sequências-consulta e o conjunto dos HMMs de perfil, retornando ao usuário uma tabela 

com a lista das famílias virais encontradas no seu conjunto de dados. 
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