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CAPÍTULO 3 

Alinhamento de Seqüências 
 
 
3.1. Introdução 
 

O alinhamento de seqüências consiste no processo de comparar duas 
seqüências (de nucleotídeos ou proteínas) de forma a se observar seu nível de 
identidade. Essa técnica de comparação de seqüências é implementada segundo um 
conceito de desenvolvimento de programas conhecido como um algoritmo guloso e é 
um dos pilares de toda a bioinformática. Existem centenas de aplicações do 
alinhamento de seqüências, tanto na identificação de genes e proteínas desconhecidas, 
quanto na comparação da ordem de genes em genomas de organismos proximamente 
relacionados (sintenia), no mapeamento de seqüências expressas dentro de um 
genoma para identificação de genes, na montagem de genomas e em diversas outras 
aplicações. 

Por exemplo, podemos alinhar duas seqüências para descobrirmos o grau de 
similaridade entre as seqüências de forma que possamos inferir (ou não) a uma delas, 
alguma propriedade já conhecida da outra (Prosdocimi et al., 2003). O alinhamento 
entre duas seqüências pode ser feito de forma global ou local (Figura 3.1.). 

 
Figura 3.1. Alinhamento global e local. À esquerda vemos um exemplo de como é 
feito um alinhamento global das seqüências e à direita vemos um exemplo da 
realização de um alinhamento local. Retirado de Prosdocimi et al., 2003. 
 
 
3.2. Alinhamento Global 
 

O alinhamento global é feito quando comparamos uma seqüência de 
aminoácidos ou nucleotídeos com outra, ao longo de toda sua extensão 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/glossary2.html). O algoritmo 
Needleman-Wunsch é o mais conhecido para realizar esse tipo de alinhamento, 
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embora outros programas, como o MULTALIN 

(http://prodes.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html) também o façam (Corpet, 
1988). Nesse caso são dados valores em uma matriz de comparação para as 
similaridades (matches), diferenças (mismatches) e falhas (gaps) encontrados durante 
o alinhamento das seqüências. As somas dos valores do alinhamento, de acordo com 
essa matriz de comparação, resulta num valor, que é um escore de similaridade entre 
as seqüências (Figura 3.2.). No MULTALIN não é dado escore de similaridade (já que ele 
permite o alinhamento de várias seqüências ao mesmo tempo), e a semelhança entre 
as seqüências deve ser medida através de inspeção visual. 
 
 
3.3. Alinhamento Local 
 

O alinhamento local acontece quando a comparação entre duas seqüências não 
é feita ao longo de toda sua extensão, mas sim através de pequenas regiões destas 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/glossary2.html). 

O principal programa utilizado para o alinhamento local de seqüências é o 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool ou Ferramenta Básica de Procura por 
Alinhamento Local), encontrado em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/. Esse 
software compreende um conjunto de algoritmos de comparação de seqüências 
montado de forma a explorar toda a informação contida em bases de dados de DNA e 
proteínas (http://www.ncbi.nlm. nih.gov/BLAST/blast_overview.html). Os programas 
BLAST foram desenvolvidos de modo a aumentar ao máximo a velocidade da busca 
por similaridade -- já que as bases de dados são grandes e vêm crescendo 
exponencialmente --, mesmo correndo o risco de perder um pouco na sensibilidade do 
resultado (Altschul et al., 1997). A rapidez da busca deve-se ao fato de que o 
programa utiliza uma heurística que quebra as seqüências de entrada e das bases de 
dados em fragmentos – as palavras (words) – e procura, inicialmente, similaridades 
entre elas. A busca é então feita com palavras de tamanho W que devem apresentar 
pelo menos um escore T de alinhamento entre si, dado de acordo com uma matriz de 
valores. Assim, as palavras que apresentam esse escore T (maior responsável pela 
velocidade e sensibilidade da busca) (Altschul et al., 1997) são estendidas em ambas 
as direções para ver se geram um alinhamento com um escore maior do que S. Uma 
outra vantagem de se utilizar o alinhamento local feito pelo BLAST é que, dessa forma, 
é possível identificar relações entre seqüências que apresentam apenas regiões 
isoladas de similaridade 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/similarity.html). 
 

 
Figura 3.2. Alinhamento de seqüências. O alinhamento de seqüências de DNA é feito 
através da procura de uma região de similaridade entre duas seqüências utilizando um 
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algoritmo guloso. Quando essa região é encontrada são dados pontos para 
similaridades (match), diferenças (mismatches), abertura de falhas (gap opening) e 
extensão de falhas (gap extension) que possam ser encontradas no seu alinhamento. 
A somatória dos pontos desse alinhamento é chamado de escore do alinhamento e, no 
exemplo mostrado, o escore do alinhamento é 3. Tais escores são contabilizados tanto 
nos alinhamentos globais quanto locais.  
 
 

Os resultados do BLAST são então apresentados de acordo com dois 
parâmetros: o valor do escore (Score bits) e o valor E (e-value). O valor de escore 
depende do tamanho do alinhamento, do número de matches/mismatches/gaps e da 
matriz de comparação de seqüências utilizada e é normalizado através de variáveis 
estatísticas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/Blast_output.html). Já 
o valor E representa o número de alinhamentos com escores iguais ou melhores que 
“S” que seria de se esperar que ocorressem ao acaso numa base de dados do tamanho 
da utilizada. Assim, quanto menor o valor E, melhor o alinhamento, de forma que 
(num banco de dados de grandes proporções) um valor de E igual a zero significa que 
não há chance de que um alinhamento entre as duas seqüências tenha ocorrido por 
mero acaso (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/glossary2.html). 

O BLAST apresenta diferentes subprogramas que devem ser utilizados de 
acordo com o tipo de seqüência de entrada e os bancos de dados que se deseja 
pesquisar. A TABELA 3.1 apresenta as possibilidades de entrada, bancos de dados e 
programa a ser utilizado. 
 

Formato da 
Seqüência de 

Entrada 
Banco de dados 

Formato da 
seqüência que é 
comparado 

Programa 
BLAST 

adequado 
Nucleotídeos Nucleotídeos Nucleotídeos BLASTn 
Proteínas Proteínas Proteínas BLASTp 
Nucleotídeos Proteínas Proteínas BLASTx 
Proteínas Nucleotídeos Proteínas TBLASTn 
Nucleotídeos Nucleotídeos  Proteínas TBLASTtx 
Tabela 3.1: Programas BLAST utilizados de acordo com o formato de entrada de 
seqüência e banco de dados desejados. Adaptada de 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/query_tutorial.html. 
 
 
3.4. Alinhamentos ótimos e heurísticos 
 
 Algo que deve ser levado em consideração sempre que se deseja fazer 
alinhamentos de seqüências é o fato de que o alinhamento desejado seja o melhor 
possível de ser obtido através de ferramentas computacionais ou se desejamos apenas 
uma aproximação válida desse melhor resultado. É evidente que, em condições 
normais, desejaríamos sempre obter o melhor resultado de alinhamento possível e, 
portanto, utilizaríamos os algoritmos que produzem resultados ótimos. Entretanto, 
algumas vezes precisamos obter uma maior rapidez de busca e, portanto, aceitamos 
que o resultado obtido não seja “o melhor possível” e, assim, utilizamos algoritmos 
que apresentam algum tipo de heurística. E essa heurística, no caso, normalmente 
consiste em uma forma qualquer que o programador utiliza para acelerar a produção 
dos resultados, em detrimento da obtenção do melhor resultado possível. Assim 
obtém-se um resultado aproximado, mas rápido. A tabela 3.2 apresenta os principais 
algoritmos utilizados em bioinformática para o alinhamento de seqüências. 
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Programa Tipo de 
Alinhamento 

Precisão do 
Alinhamento 

Número de seqüências 
a serem alinhadas 

BLAST2Sequences Local Heurístico 2 
SWAT (Smith-Waterman) Local Ótimo 2 
ClustalW Global Heurístico N 
Multalin Global Heurístico N 
Needleman-Wunsch Global Ótimo 2 
Tabela 3.2:Principais programas de alinhamento de seqüências e suas características. 
 
 As ferramentas de alinhamento ótimo são aquelas que nos dão como resultado 
o melhor alinhamento possível de acordo com a metodologia algorítmica de 
comparação de seqüências. Via de regra, a execução desses algoritmos é mais lenta 
do que a daqueles algoritmos que não geram o resultado perfeito e, como vimos na 
tabela 4.2., existem ferramentas de alinhamento ótimo locais e globais. O maior 
problema em utilizar os programas de alinhamento ótimo consiste nos casos onde são 
alinhadas múltiplas seqüências entre si. Nesses casos, o alinhamento ótimo pode se 
tornar simplesmente impossível de ser feito, pois gastaria uma quantidade de tempo 
quase infinita para alinhar otimamente uma quantidade seqüências não muito grande. 
Nos outros casos, entretanto, deve-se preferir a utilização de algoritmos que produzam 
o alinhamento ótimo em detrimento dos algoritmos de pesquisa heurística. 
 Algoritmos heurísticos são aqueles que não realizam o alinhamento ótimo entre 
seqüências. Esses algoritmos freqüentemente utilizam alguma técnica alternativa para 
acelerar o resultado da busca por seqüências similares, no caso. O BLAST, por 
exemplo, como vimos no item anterior, parte a seqüência em pedaços para acelerar a 
busca e outros algoritmos realizam diferentes maneiras de gerar um resultado que 
seja o mais próximo possível do resultado ótimo. Como já comentado, são 
principalmente utilizados em alinhamentos múltiplos, onde os algoritmos ótimos 
demoram um tempo muito grande para gerar os resultados. São freqüentemente 
utilizados também quando da comparação de seqüências contra grandes bancos de 
dados, exatamente como faz o BLAST, que procura a similaridade de uma seqüência 
de entrada contra milhões de outras presentes em seu banco de dados. 
 Muitas vezes, os resultados obtidos com programas heurísticos devem ser 
confirmados por programas de alinhamento ótimo antes de serem publicados em 
revistas especializadas. Entretanto algumas vezes tal procedimento não é necessário e 
tudo vai depender do tipo de trabalho que está sendo realizado. 
 
 
3.5. Alinhamentos simples e múltiplos 
 
 Como também já foi comentado na seção anterior, existem dois tipos principais 
de alinhamentos de seqüências no que concerne ao número de seqüências que são 
comparadas durante o alinhamento. Quando apenas duas seqüências são comparadas 
entre si, diz-se que o alinhamento é simples. E, nesses casos, normalmente prefere-se 
utilizar alinhamentos ótimos para gerarem os resultados, exceto nos casos onde 
milhares de alinhamentos simples devem ser realizados.  
 De forma contrária, considera-se um alinhamento múltiplo quando três ou mais 
seqüências devem ser alinhadas entre si. No fundo, o alinhamento múltiplo é montado 
a partir do alinhamento par a par de cada uma das seqüências com todas as outras, 
seguido por um outro procedimento que irá gerar o resultado final do alinhamento de 
todas contra todas. Assim, se 10 seqüências são comparadas entre si, serão 
necessárias 10! (fatorial de 10) comparações de seqüências, o que representam 
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3.628.800 comparações. E é exatamente por isso que os programas heurísticos são 
preferidos para gerar esse tipo de resultado. 
 
 
3.6. Matrizes de comparação 
 
 Outra coisa de suma importância quando da realização de qualquer alinhamento 
de seqüências é a matriz de substituição que é utilizada. Na figura 3.2. é mostrado um 
alinhamento e o número de “pontos” dados para coincidências (matches), divergências 
(mismatches), abertura de gaps (gap opening) e extensão de gaps (gap extension). 
Entretanto, ao utilizarmos matrizes de substituição podemos dar valores diferentes 
para coincidências de diferentes nucleotídeos ou aminoácidos. Vale notar que o 
resultado de um alinhamento de seqüências pode ser completamente diferente 
dependendo da matriz de substituição utilizada. 
 As matrizes de comparação são principalmente utilizadas durante o alinhamento 
de seqüências de proteínas e isso se deve ao fato de que existem aminoácidos que são 
mais (ou menos) parecidos entre si do que outros. Há aminoácidos com cargas 
polares, apolares ou sem carga e a mudança, em uma proteína, de um aminoácido 
apresentando uma determinada característica para outro da mesma característica é 
menos drástica do que uma mudança para um aminoácido apresentando característica 
diferente. Portanto, as matrizes de substituição são extremamente utilizadas no 
alinhamento de seqüências protéicas. 

Mesmo no caso de seqüências de nucleotídeos são mais comuns as mutações 
conhecidas como transições do que as transversões. Nas transições, a mutação ocorre 
entre bases do mesmo tipo, purina para purina (A para G ou G para A) ou pirimidina 
para pirimidina (C para T ou T para C), enquanto nas transversões ocorre a mudança 
de uma purina para uma pirimidina ou o contrário. Dessa forma, ao utilizarmos 
matrizes de substituição, podemos dar mais pesos para as transversões do que para as 
transições, o que faria com que o resultado fosse mais relevante e pudesse estar mais 
relacionado com a evolução, por exemplo. 

As matrizes de substituição mais comuns para seqüências nucleotídicas são a 
mat50 e a mat70, enquanto para seqüências protéicas as mais conhecidas são as 
matrizes PAM e BLOSUM. As matrizes BLOSUM (Blocks Substitution Matrix), por 
exemplo, são baseadas na observação das freqüências de substituição em blocos de 
alinhamentos locais de proteínas relacionadas. Existem várias matrizes BLOSUM e elas 
devem ser utilizadas para comparar proteínas contendo um determinado valor de 
identidade, por exemplo, a matriz mais utilizada pelos programas é a BLOSUM62, que 
foi montada para comparar proteínas que apresentem 62% de aminoácidos idênticos. 
 Abaixo vemos as matrizes de substituição de nucleotídeos mat50 e mat70. 
Podemos perceber que a matriz mat70 apresenta valores menores para algumas 
substituições. Isso faz com que o valor final do alinhamento entre duas seqüências de 
DNA seja menor e, portanto, a matriz mat70 gera um resultado de alinhamento local 
de um menor número de bases do que a matriz mat50, que estende o alinhamento um 
pouco mais. 
 

Bases A C G T Y R N 
A 2 -2 0 -2 -2 1 0 
C -2 2 -2 0 1 -2 0 
G 0 -2 2 -2 -2 1 0 
T -2 0 -2 2 1 -2 0 
Y -2 1 -2 1 1 -2 0 
R 1 -2 1 -2 -2 1 0 
N 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 3.3: Matriz de substituição de nucleotídeos mat50. O valor dado para cada 
troca pode ser visto nas interseções. O Y representa pirimidinas, o R representa 
purinas e o N representa qualquer nucleotídeo. 
 

Bases A C G T Y R N 
A 2 -2 -1 -2 -2 0 0 
C -2 2 -2 -1 0 -2 0 
G -1 -2 2 -2 -2 0 0 
T -2 -1 -2 2 0 -2 0 
Y -2 0 -2 0 0 -2 0 
R 0 -2 0 -2 -2 0 0 
N 0 0 0 0 0 0 0 

Tabela 3.4: Matriz de substituição de nucleotídeos mat70. O valor dado para cada 
troca pode ser visto nas interseções. O Y representa pirimidinas, o R representa 
purinas e o N representa qualquer nucleotídeo. 
 
 
3.7. Exemplos reais de alinhamentos 
 
a) Alinhamento global simples entre seqüências de DNA, usando o algoritmo 
Needleman-Wunsch. 
######################################## 

# Program:  needle 

# Rundate:  Fri Nov 19 15:57:40 2004 

# Align_format: srspair 

# Report_file: 1x2.needle 

######################################## 

#======================================= 

# 

# Aligned_sequences: 2 

# 1: Seq1 

# 2: Seq2 

# Matrix: EDNAFULL 

# Gap_penalty: 10.0 

# Extend_penalty: 0.5 

# 

# Length: 736 

# Identity:     464/736 (63.0%) 

# Similarity:   464/736 (63.0%) 

# Gaps:         272/736 (37.0%) 

# Score: 2261.0 

#  

# 

#======================================= 

 

Seq1               1                                                         0 

                                                                        

Seq2               1 GCACGAGGACTGTGAACCGAATCGGTTCAGTAAAATGTTCAATTGTGCGC     50 

 

Seq1               1                                                         0 

                                                                        

Seq2              51 TGGAATCTATTGTGTAGACTATTAACTATGGAATTTTACTTCACATTGAC    100 

 

Seq1               1                                    CTTTCAAGATGAACG     15 

                                                        ||||||||||||||| 

Seq2             101 TAAAAAGCTGAGCAAATATACCTGGAGCGTTCAGACTTTCAAGATGAACG    150 

 

Seq1              16 AACCAACTGGTGTCGGGCCAACATTTGCTGATGCATGCGATGATGGCGAA     65 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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Seq2             151 AACCAACTGGTGTCGGGCCAACATTTGCTGATGCATGCGATGATGGCGAA    200 

 

Seq1              66 CTTATCAGCATTTGTTGTCTTTGTGGTAAAACGTTTTCAAGTCAGAGTCT    115 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             201 CTTATCAGCATTTGTTGTCTTTGTGGTAAAACGTTTTCAAGTCAGAGTCT    250 

 

Seq1             116 TCTACACAAACATTTTGAATTGATGCATGAAGGTACGGAAATAGATACTG    165 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             251 TCTACACAAACATTTTGAATTGATGCATGAAGGTACGGAAATAGATACTG    300 

 

Seq1             166 AACAGTATGATCTAAGTGGATTTGCCGCTATGGGGAATGAACAAGGTCGT    215 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             301 AACAGTATGATCTAAGTGGATTTGCCGCTATGGGGAATGAACAAGGTCGT    350 

 

Seq1             216 AAAAGTAATGGTGAAGAAGATGCAAATTTCCGAGTTCTGAATTGTGCGTT    265 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             351 AAAAGTAATGGTGAAGAAGATGCAAATTTCCGAGTTCTGAATTGTGCGTT    400 

 

Seq1             266 TTGCAACAAAGTATTTACTAAACACTGTAATTTAAACACACATATCAAAG    315 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             401 TTGCAACAAAGTATTTACTAAACACTGTAATTTAAACACACATATCAAAG    450 

 

Seq1             316 CAGTCCATAA----------------------------------------    325 

                     ||||||||||                                         

Seq2             451 CAGTCCATAAAGGTCAGATTCTGTTAATGTAAACAGTTTTTGTATATACA    500 

 

Seq1             326 --------------------------------------------------    325 

                                                                        

Seq2             501 GCGTTCCTATCTTTGTTTTTCTTCAATACTTACCTGTTAGGGTTTTTGGT    550 

 

Seq1             326 ---------AGGTGTAAAACCGTTTGAATGCACTTATTGTTATAAAGGAT    366 

                              ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             551 CATTATTTTAGGTGTAAAACCGTTTGAATGCACTTATTGTTATAAAGGAT    600 

 

Seq1             367 TCACTCGAAATTCTGATCTTCATAAGCACATCGACGCTGTTCACAAAGGT    416 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Seq2             601 TCACTCGAAATTCTGATCTTCATAAGCACATCGACGCTGTTCACAAAGGT    650 

 

Seq1             417 CTCAAGCCTTTCGGATGTGAAGTATGCCAGCGAAACTTCTCTCAGAAA      464 

                     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   

Seq2             651 CTCAAGCCTTTCGGATGTGAAGTATGCCAGCGAAACTTCTCTCAGAAATC    700 

 

Seq1             465                                         464 

                                                          

Seq2             701 CAGCCTTAAACGACACATAGAAAGCATTCACGAAAG    736 

 

 

#--------------------------------------- 

#--------------------------------------- 
 
b) Alinhamento local simples entre as mesmas seqüências de DNA, usando o 
algoritmo BLAST. 
BLASTN 2.2.8 [Jan-05-2004] 

 

 

Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer,  

Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),  

"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search 

programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402. 

 

Query= Seq1 

         (464 letters) 
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Database: seq2  

           1 sequences; 736 total letters 

 

Searching.done 

 

                                                                 Score    E 

Sequences producing significant alignments:                      (bits) Value 

 

Seq2                                                                  652   0.0   

 

>Seq2 

          Length = 736 

 

 Score =  652 bits (329), Expect = 0.0 

 Identities = 329/329 (100%) 

 Strand = Plus / Plus 

 

                                                                        

Query: 1   ctttcaagatgaacgaaccaactggtgtcgggccaacatttgctgatgcatgcgatgatg 60 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 136 ctttcaagatgaacgaaccaactggtgtcgggccaacatttgctgatgcatgcgatgatg 195 

 

                                                                        

Query: 61  gcgaacttatcagcatttgttgtctttgtggtaaaacgttttcaagtcagagtcttctac 120 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 196 gcgaacttatcagcatttgttgtctttgtggtaaaacgttttcaagtcagagtcttctac 255 

 

                                                                        

Query: 121 acaaacattttgaattgatgcatgaaggtacggaaatagatactgaacagtatgatctaa 180 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 256 acaaacattttgaattgatgcatgaaggtacggaaatagatactgaacagtatgatctaa 315 

 

                                                                        

Query: 181 gtggatttgccgctatggggaatgaacaaggtcgtaaaagtaatggtgaagaagatgcaa 240 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 316 gtggatttgccgctatggggaatgaacaaggtcgtaaaagtaatggtgaagaagatgcaa 375 

 

                                                                        

Query: 241 atttccgagttctgaattgtgcgttttgcaacaaagtatttactaaacactgtaatttaa 300 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 376 atttccgagttctgaattgtgcgttttgcaacaaagtatttactaaacactgtaatttaa 435 

 

                                         

Query: 301 acacacatatcaaagcagtccataaaggt 329 

           ||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 436 acacacatatcaaagcagtccataaaggt 464 

 

 

 

 Score =  276 bits (139), Expect = 3e-78 

 Identities = 139/139 (100%) 

 Strand = Plus / Plus 

 

                                                                        

Query: 326 aggtgtaaaaccgtttgaatgcacttattgttataaaggattcactcgaaattctgatct 385 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 560 aggtgtaaaaccgtttgaatgcacttattgttataaaggattcactcgaaattctgatct 619 

 

                                                                        

Query: 386 tcataagcacatcgacgctgttcacaaaggtctcaagcctttcggatgtgaagtatgcca 445 

           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct: 620 tcataagcacatcgacgctgttcacaaaggtctcaagcctttcggatgtgaagtatgcca 679 
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Query: 446 gcgaaacttctctcagaaa 464 

           ||||||||||||||||||| 

Sbjct: 680 gcgaaacttctctcagaaa 698 

 

 

  Database: seq2 

    Posted date:  Nov 19, 2004  3:58 PM 

  Number of letters in database: 736 

  Number of sequences in database:  1 

   

Lambda     K      H 

    1.37    0.711     1.31  

 

Gapped 

Lambda     K      H 

    1.37    0.711     1.31  

 

 

Matrix: blastn matrix:1 -3 

Gap Penalties: Existence: 5, Extension: 2 

Number of Hits to DB: 2 

Number of Sequences: 1 

Number of extensions: 2 

Number of successful extensions: 2 

Number of sequences better than 10.0: 1 

Number of HSP's better than 10.0 without gapping: 1 

Number of HSP's successfully gapped in prelim test: 0 

Number of HSP's that attempted gapping in prelim test: 0 

Number of HSP's gapped (non-prelim): 2 

length of query: 464 

length of database: 736 

effective HSP length: 9 

effective length of query: 455 

effective length of database: 727 

effective search space:   330785 

effective search space used:   330785 

T: 0 

A: 0 

X1: 6 (11.9 bits) 

X2: 15 (29.7 bits) 

S1: 12 (24.3 bits) 

S2: 8 (16.4 bits) 
 
c) Alinhamento global múltiplo entre as mesmas seqüências de DNA (e outras 
duas mais), usando o algoritmo CLUSTALW. 
 
CLUSTAL W (1.81) multiple sequence alignment 

 

 

Seq1            ------------------------------------------------------------ 

Seq4            -GCACGAGGACTGTGA-----ACCGAATCGGTTCAGTAAAATGTTCAATTGTGCGCTGGA 

Seq2            ------------------------------GTTCAGTAAAATGTTCAATTGTGCGCTGGA 

Seq3            GGCACGAGGGCTACGACTGTGAACGAATCGGTTCAGTAAAATGTTCAATTGTGCGCTGGA 

                                                                             

 

Seq1            ------------------------------------------------------------ 

Seq4            ATCTATTGTGTAGACTATTAACTATGGAATTTTACTTCACATTGACTAAAAAGCTGAGCA 

Seq2            ATCTATTGTGTAGACT-TTAACTATGGAATTTTACTTCACATTGACTAAAAAGCTGAGCA 

Seq3            ATCTATTGTGTAGACTATTAACTATGGAATTTTACTTCACATT-ACTAAAAAGCTGAGCA 
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Seq1            ---------------------CTTTCAAGATGAACGAACCAACTGGTGTCGGGCCAACAT 

Seq4            AATATACCTGGAGCGTTCAGACTTTCAAGATGAACGAACCAACTGGTGTCGGGCCAACAT 

Seq2            AATATACCTGGAGCGTTCAGACTTTCAAGATGAACGAACCAACTGGTGTCGGGCCAACAT 

Seq3            AATATACCTGGAGCGTTCAGACTTTCAAGATGAACGAACCAACTGGTGTCGGGCCAACAT 

                                     *************************************** 

 

Seq1            TTGCTGATGCATGCGATGATGGCGAACTTATCAGCATTTGTTGTCTTTGTGGTAAAACGT 

Seq4            TTGCTGATGCATGCGATGATGGCGAACTTATCAGCATTTGTTGTCTTTGTGGTAAAACGT 

Seq2            TTGCTGATGCATGCGATGATGGCGAACTTATCAGCATTTGTTGTCTTTGTGGTAAAACGT 

Seq3            TTGCTGATGCATGCGATGATGGCGAACTTATCAGCATTTGTTGTCTTTGTGGTAAAACGT 

                ************************************************************ 

 

Seq1            TTTCAAGTCAGAGTCTTCTACACAAACATTTTGAATTGATGCATGAAGGTACGGAAATAG 

Seq4            TTTCAAGTCAGAGTCTTCTACACAAACATTTTGAATTGATGCATGAAGGTACGGAAATAG 

Seq2            TTTCAAGTCAGAGTCTTCTACACAAACATTTTGAATTGATGCATGAAGGTACGGAAATAG 

Seq3            TTTCAAGTCAGAGTCTTCTACACAAACATTTTGAATTGATGCATGAAGGTACGGAAATAG 

                ************************************************************ 

 

Seq1            ATACTGAACAGTATGATCTAAGTGGATTTGCCGCTATGGGGAATGAACAAGGTCGTAAAA 

Seq4            ATACTGAACAGTATGATCTAAGTGGATTTGCCGCTATGGGGAATGAACAAGGTCGTAAAA 

Seq2            ATACTGAACAGTATGATCTAAGTGGATTTGCCGCTATGGGGAATGAACAAGGTCGTAAAA 

Seq3            ATACTGAACAGTATGATCTAAGTGGATTTGCCGCTATGGGGAATGAACAAGGTCGTAAAA 

                ************************************************************ 

 

Seq1            GTAATGGTGAAGAAGATGCAAATTTCCGAGTTCTGAATTGTGCGTTTTGCAACAAAGTAT 

Seq4            GTAATGGTGAAGAAGATGCAAATTTCCGAGTTCTGAATTGTGCGTTTTGCAACAAAGTAT 

Seq2            GTAATGGTGAAGAAGATGCAAATTTCCGAGTTCTGAATTGTGCGTTTTGCAACAAAGTAT 

Seq3            GTAATGGTGAAGAAGATGCAAATTTCCGAGTTCTGAATTGTGCGTTTTGCAACAAAGTAT 

                ************************************************************ 

 

Seq1            TTACTAAACACTGTAATTTAAACACACATATCAAAGCAGTCCATAAAGGT---------- 

Seq4            TTACTAAACACTGTAATTTAAACACACATATCAAAGCAGTCCATAAAGGTCAGATTCTGT 

Seq2            TTACTAAACACTGTAATTTAAACACACATATCAAAGCAGTCCATAAAGGT---------- 

Seq3            TTACTAAACACTGTAATTTAAACACACATATCAAAGCAGTCCATAAAGGT---------- 

                **************************************************           

 

Seq1            ------------------------------------------------------------ 

Seq4            TAATGTAAACAGTTTTTGTATATACAGCGTTCCTATCTTTGTTTTTCTTCAATACTTACC 

Seq2            ------------------------------------------------------------ 

Seq3            ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

 

Seq1            -----------------------------GTAAAACCGTTTGAATGCACTTATTGTTATA 

Seq4            TGTTAGGGTTTTTGGTCATTATTTTAGGTGTAAAACCGTTTGAATGCACTTATTGTTATA 

Seq2            -----------------------------GTAAAACCGTTTGAATGCACTTATTGTTATA 

Seq3            -----------------------------GTAAAACCGTTTGAATGCACTTATTGTTATA 

                                             ******************************* 

 

Seq1            AAGGATTCACTCGAAATTCTGATCTTCATAAGCACATCGACGCTGTTCACAAAGGTCTCA 

Seq4            AAGGATTCACTCGAAATTCTGATCTTCATAAGCACATCGACGCTGTTCACAAAGGTCTCA 

Seq2            AAGGATTCACTCGAAATTCTGATCTTCATAAGCACATCGACGCTGTTCACAAAGGTCTCA 

Seq3            AAGGATTCACTCGAAATTCTGATCTTCATAAGCACATCGACGCTGTTCACANAGGTCTCA 

                *************************************************** ******** 

 

Seq1            AGCCTTTC-GGATGTGAAGTATGCCAGCGAAACTTCTCTCAGAAA--------------- 

Seq4            AGCCTTTC-GGATGTGAAGTATGCCAGCGAAACTTCTCTCAGAAATCCAGCCTTAAACGA 

Seq2            AGCCTTTCCGGATGTGAAGTATGCCAGCGAAACTTCTCTCAGAAATCCAGCCTAAAACGA 

Seq3            AGCCTTTC-GGATGTGAAGTATGCCAGCGAAACTTCTCTCAGAAATCCAGCCTANAACGA 

                ******** ************************************                

 

Seq1            ------------------------------------------------------------ 

Seq4            CACATAGAAAGCATTCACGAAAG------------------------------------- 

Seq2            CACATAGAAGCAATTCACGAAGATCCTCGGCATCGCTGAAGAGAAACCAGATTGTATAAT 
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Seq3            CACATAGAAAGCATTCACGAAGATCCTCGGCATCGCTGAAGAGAAACCAGAT-GTATAAT 

                                                                             

 

Seq1            ------------------------------------------------------- 

Seq4            ------------------------------------------------------- 

Seq2            CCTCTCCAATTTTCATATGATTTCATGTTCAAAAATATACATTTATTATTCTTTC 

Seq3            CCTCTCCAATTT-CATATGATTNCATGNTCANAA-TATACATTTATTATTCTTTC 

 

 

3.8. Referências Bibliográficas 
 
1 NCBI Glossário --http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/glossary2.html 
2. BLAST -- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ 
3. BLAST Overview -- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/blast_overview.html 
4. BLAST Guide: Deciphering the Output 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/Blast_output.html 

5. BLAST Query Tutorial 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/query_tutorial.html 

6. NCBI Similarity Page 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/similarity.html 

7. Prosdocimi F; Cerqueira GC; Binneck E; Silva AF; Reis AN; Junqueira ACM; Santos 
ACF; Nhani-Júnior A; Wust CI; Camargo-Filho F; Kessedjian JL; Petretski JH; 
Camargo LP; Ferreira RGM; Lima RP; Pereira RM; Jardim S; Sampaio VS and 
Folgueras-Flatschart AV. Bioinformática: manual do usuário. Biotec. Ci. Des. 
29: 18-31, 2002. 

 
 
3.9. Brainstorm 
 
1 Cite duas possíveis utilidades do alinhamento de seqüências no campo da 
bioinformática. 

2 Qual a diferença entre alinhamento global e local? Cite o nome de ferramentas que 
fazer um ou outro alinhamento. Você é capaz de perceber as diferenças entre os 
resultados do alinhamento de duas seqüências idênticas através de diferentes 
ferramentas de alinhamento? Explique as diferenças nos resultados mostrados nos 
itens 4.7. a) e b) 

3 É possível realizar alinhamentos utilizando uma seqüência de DNA e outra de 
proteína? Como você acha que isso poderia ser feito? O BLAST implementa esse 
tipo de ferramenta? Qual o(s) programa(s) do BLAST fazem isso? 

4 Qual a diferença entre alinhamentos simples e múltiplos? Quais são as ferramentas 
de alinhamento (ótimo ou heurístico) mais indicadas para trabalhar com cada um 
desses tipos de alinhamento? Por quê? 

5 Cite as principais aplicações das ferramentas que utilizam heurística para produzir 
um alinhamento de seqüências. 

6 Entre no site do NCBI, Nucleotide e obtenha as seqüências de número de acesso 
AF117710 e AF181832 (da mesma forma que na aula anterior). Acesse o site do 
programa BLAST2Sequences (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2. 
cgi). Copie a sequencia do primeiro gene na região apropriada, assim como a 
sequencia do segundo gene e clique em Align. Classifique o tipo de alinhamento 
realizado em todos os aspectos que conseguir? Quais foram as posições que 
mostraram diferenças entre as duas seqüências? Houve diferenças na região que 
codifica a proteína? 

7 O que são as matrizes de substituição e qual a relevância delas no alinhamento de 
seqüências? 




