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1 Introdução

Esta aula prática visa consolidar o aprendizado de técnicas de alinhamento de sequências, que são exten-
sivamente utilizadas para estudar caracteŕısticas biológicas de organismos, incluindo ncRNAs. Duas das
técnicas são mais comumente empregadas: programação dinâmica e heuŕısticas. Para comparação de duas
sequências, os algoritmos de alinhamento global (Needleman-Wunsch) e local (Smith-Waterman) produzem
alinhamentos exatos. Além desses, o BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) é um algoritmo heuŕıstico
utilizado mundialmente, sendo extremamente útil para biólogos e outros pesquisadores que trabalhem com
sequências biológicas. Para comparação de múltiplas sequências, existem diversas técnicas, destacando-se a
de alinhamento progressivo, utilizada no Clustal Ômega.

2 Objetivos

• Introdução à teoria básica de alinhamento global e local, a partir de algoritmos baseados em pro-
gramação dinâmica e heuŕıstica;

a) Alinhamento manual global e local de dois pares de sequências de nucleot́ıdeos;

b) Alinhamento manual global e local de dois pares de sequências de aminoácidos;

• Utilização da ferramenta BLAST, um algoritmo de alinhamento local de sequências, com o aprendizado
da utilização do BLAST online;

• Utilização da ferramenta ClustalW, de alinhamento múltiplo de sequências, na sua versão online.

3 Páginas importantes

• NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

• NCBI/BLAST: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

• NCBI/Books/BLAST Help: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1762/

• Clustal Omega: http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/

4 Exerćıcios de comparação de sequências

4.1 Parte I: Algoritmos de comparação de pares de sequências - Teoria

1. Encontre os alinhamentos global e local, além do score do alinhamento do par de sequências AGCT e
AAACT , considerando match = +1, mismatch = -1 e gap = -2.
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2. Com base na matriz BLOSUM62 abaixo, forneça:

a) O alinhamento global e local, tomando o valor de gap = 0, entre as sequências de aminoácidos
(i) MQPILLL e MLRLL, e (ii) MQPILLL e MKILLL;

b) Os escores dos alinhamentos obtidos, indicando e justificando qual par de sequências apresentou
maior similaridade;

c) Os aminoácidos conservados e não conservados nos alinhamentos locais entre os dois pares
de sequências, considerando que um valor positivo na matriz BLOSUM62 indica uma substituição
conservativa;

d) O posśıvel significado biológico da substituição conservativa de aminoácidos entre protéınas
homólogas.

4.2 Parte II: Algoritmos de comparação de pares de sequências - BLAST online

Acesse o website do BLAST do NCBI, e dê uma olhada geral. No ińıcio da página, no link more..., você pode
ler um pequeno parágrafo introdutório sobre o BLAST. Ainda nessa parte inicial, leia sobre as diferenças
entre os tipos de programas blast (nucleotide blast, protein blast, blastx...).

4.2.1 Alinhamento de sequências nucleot́ıdicas

1. Clique no link nucleotide blast, coloque a sequência seq1.fasta na caixa de entrada e modifique os
parâmetros para que a busca seja feita no banco de dados nr e para que o algoritmo utilizado seja o
megablast. Depois, submeta a pesquisa e guarde os resultados numa página separada. Note que para
saber mais detalhes sobre as sequências que deram hits, você pode entrar no link de acesso Accession.
Informações sobre os alinhamentos podem ser encontrados em Alignments. Refaça o exerćıcio, dessa
vez com a sequência seq2.fasta.

a) a quais organismos provavelmente pertencem estas sequências, com base nas informações das
sequências de nr que foram similares às sequências seq1.fasta e seq2.fasta?

b) tente encontrar algumas informações biológicas.

4.2.2 Alinhamento de sequências protéicas

1. Retorne para a homepage do BLAST. Agora, clique no link protein blast, coloque a sequência seq1-
prot.fasta na caixa de entrada, ajuste os parâmetros para o banco de dados nr e o algoritmo
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blastp, e submeta a pesquisa. Guarde o resultado numa página separada. Agora, faça outra busca
com a mesma sequência, dessa vez, utilizando outro algoritmo, o tblastn, que busca uma sequência
protéica num banco de dados de nucleot́ıdeos traduzido. Observe a diferença dos resultados, quando
se utiliza a mesma sequência de entrada, porém implementações diferentes do BLAST.

a) a qual protéına refere-se esta sequência?

b) tente encontrar algumas informações biológicas.

4.2.3 Exerćıcio

1. Baixe a referência (fasta) de nucleot́ıdeos da bactéria: Bacillus anthracis Ames 52-G do NCBI1

2. Crie um banco de dados para o BLAST a partir dessa referência.

3. Crie um arquivo contendo 5 sequências diferentes (de alguma espécie que não seja B. anthracis)

4. Execute o blastn dessas sequências contra o banco que você acabou de criar e responda:

(a) Qual a linha de comando você usaria para mostrar somente as sequências com evalue menor que
1 · 10−25

(b) Sua busca teve alguma sequência com esses valores? O que leva à valores mais altos de evalue?

4.3 Parte IV: Algoritmos de comparação de mais de duas sequências (alinha-
mento múltiplo) - Clustal Omega

1. Faça uma busca no NCBI, selecionando-a para protein, tendo como t́ıtulo histidine kinase[Protein

Name]2. Quando o resultado for exibido, restrinja-o para bactérias. Marque os 6 primeiros itens
exibidos. Obtenha os arquivos FASTA e crie uma arquivo multi-fasta;

2. Leia informações do Clustal Omega no site indicado;

a) Como funciona o Clustal Omega?

b) Discuta brevemente suas caracteŕısticas e em que situações seu uso é mais indicado.

3. Entre no site do Clustal Omega e submeta o arquivo multifasta criado ao alinhamento múltiplo, com
os parâmetros default.

1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/585916209?report=fasta
2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
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