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Sequenciando genomas
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Introdução
O sequenciamento genômico é uma técnica que permite identificar, na ordem correta, 
a sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA ou RNA, visando conhecer a 
informação genética contida nesta estrutura. As metodologias responsáveis por tal 
façanha fornecem, para cada uma das bases determinadas, uma informação referente 
a sua qualidade (confiabilidade).

Desde o desenvolvimento das primeiras metodologias de sequenciamento (no final 
da década de 70) até as tecnologias atuais, denominadas de “Sequenciamento de Nova 
Geração” (New Generation Sequencing - NGS); passamos da escala de sequenciamento 
manual de poucos kilobases para o seqüenciamento maciço e paralelo de genomas 
inteiros e em curto período de tempo.

Neste capítulo iremos discutir algumas das metodologias de sequenciamento 
mais utilizadas, focando em seus princípios, peculiaridades, aplicações, vantagens 
e desvantagens. Além disto, será apresentado, sucintamente, tecnologias ainda em 
desenvolvimento, classificadas como de terceira geração.

De forma geral, o sequenciamento é feito a partir de moléculas de DNA advindas 
diretamente do DNA genômico (aquele que contém a maior parte da informação 
genética dos organismos) ou de outras moléculas de DNA celular como: DNA 
mitocondrial, DNA cloroplastídico, DNA plasmidial, dentre outros.

O sequenciamento, seguido de uma boa montagem das sequencias obtidas, permite 
obter informações referentes a: expressão gênica diferencial, estrutura e função dos 
genes, diversidade genética, presença de elementos móveis no genoma, presença de 
genes adquiridos por transferência lateral, relações evolutivas, além de permitir a 
construção de mapas metabólicos dentre outras (Nierman et al., 2000).

Não é possível através do sequenciamento do DNA genômico, obter informação 
referente a quais genes estão sendo expressos no momento do ensaio e, em que nível 
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de expressão, estes genes se encontram. Este tipo de informação é importante por 
vários motivos: para saber se um determinado gene é importante numa situação 
específica ou para saber se o mesmo sofre algum tipo de regulação da expressão ao nível 
transcricional. Para conseguir estas informações, seria necessário sequenciar os RNA 
mensageiros (RNAm), que são RNAs que podem ou não ser traduzidos em proteínas 
funcionais nas células. Como não é possível sequenciar diretamente fragmentos de 
RNA; torna-se necessário isolar os mesmos e transcrevê-los de forma reversa, através 
do uso de uma enzima específica (transcriptase reversa) em cDNA, que corresponde 
a parte codificante dos RNAs mensageiros). A retrotranscrição também é válida para 
situações em que se queira sequenciar outros tipos de RNAs.

As metodologias de sequenciamento descritas podem ser utilizadas para sequenciar 
fragmentos de cDNA, como é o caso do item 4.1 (ESTs) e 4.2 ORESTES, que serão 
descritas nas próximas seções; ou de DNA genômico.

Uma característica comum à maioria das tecnologias de sequenciamento atuais é 
a limitação do tamanho dos fragmentos de DNA sequenciados, ou seja, de forma geral 
os sequenciadores ainda são incapazes de sequenciar fragmentos de DNA longos. Esta 
realidade nos obriga a fragmentar moléculas grandes de DNA, como DNA genômico; 
ou em outros casos nos limita a isolar apenas alguns fragmentos de interesse a serem 
sequenciados. 

Iniciaremos agora a descrição das tecnologias de sequenciamento mais utilizadas 
mundialmente. Estas serão separadas em dois grandes grupos: as tecnologias de 
pequena escala, que proporcionaram os primeiros sequenciamentos de DNAs; e 
as novas tecnologias de sequenciamento em larga escala. Embora estas sejam mais 
robustas em diversos aspectos, o sequenciamento em pequena escala é continuado 
por motivos que serão discutidos à medida que as tecnologias forem sendo discutidas.

Metodologias de sequenciamento em pequena escala
Entre 1800 e 1900, as proteínas foram consideradas as moléculas mais importantes 
dentre os constituintes celulares. No entanto, a primeira sequencia protéica só foi 
sequenciada em 1953. Neste mesmo ano, Watson e Crick propuseram o modelo de 
dupla hélice do DNA, iniciando uma nova era no estudo do DNA (Watson e Crick, 1953).

Apesar dos avanços, era muito difícil até o começo da década de 70, obter a sequencia 
de nucleotídeos de um fragmento de DNA, por menor que fosse. Este problema foi 
resolvido com o surgimento em 1977 de duas tecnologias: uma desenvolvida por Alan 
Maxam e Walter Gilbert (baseada em hidrólise química) e outra por Frederick Sanger 
e cols. (baseada em reações enzimáticas), que permitiram determinar a sequencia de 
nucleotídeos de fragmentos maiores de DNA. Estas metodologias revolucionoram 
as pesquisas científicas e se difundiram rapidamente pelo mundo, sendo a base da 
Genômica (Sanger et al., 1977).

Sequenciamento químico de Maxam-Gilbert
Após divulgada, esta metodologia foi amplamente utilizada por proporcionar a 
obtenção da sequência de nucleotídeos de fragmentos maiores de DNA.
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A técnica desenvolvida por eles utiliza marcação do DNA alvo a ser sequenciado 
com fósforo radioativo (P32). O P32 é inicialmente ligado ao dATP formando P32-dATP 
que é incorporado, pela enzima polinucleotídeo kinase, ao DNA a ser sequenciado. 
Esta incorporação pode ser tanto na extremidade 5’ quanto na extremidade 3’, 
ficando a critério do executor da técnica. Neste método, o rompimento das pontes de 
hidrogênio da fita dupla de DNA ocorre pela adição de dimetil sulfato e aquecimento 
a 90º C (Figura 1).

Figura 1. Metodologia de sequenciamento proposta por Maxam-Gilbert. Em (A) adiciona-se um fosfato 
radioativo numa das extremidades após a separação da dupla fita do DNA (ver detalhes na Figura 2). 
Em seguida, o DNA marcado é colocado em quatro tubos, onde ocorre a clivagem do mesmo, através 
da utilização de compostos químicos, em posições específicas (antes dos “G”s, antes de G ou A, antes 
de C ou T e antes dos “C”s). Para identificar a sequencia de nucleotídeos do DNA, aplica-se o produto 
das quatro reações em canaletas diferentes do gel. Após a separação, o perfil de bandas obtidas 
deve ser lido de baixo para cima, uma a uma representando os nucleotídeos. Observe que quando 
uma banda aparece em G/A e ao mesmo tempo só em G, significa que o nucleotídeo da respectiva 
posição é o G. Caso a banda seja observada apenas em G/A, então o nucleotídeo da respectiva posição 
é o A. A mesma lógica segue para C/T e T. (B) Representação esquemática evidenciando o último 
nucleotídeo de cada um dos fragmentos do gel. (C) Sequencia de nucleotídeos do DNA sequenciado.
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Figura 2. Processo de incorporação de DMS ou hidrazina pelas bases nitrogenadas durante o processo 
se sequenciamento proposto por Maxam-Gilbert. Observe que os processos são análogos para as 
bases púricas e pirimídicas (painéis superior e inferior), com formação de um intermediário de bases 
púricas ligados a DMS ou bases pirimídicas ligadas a hidrazina. Estes intermediários quando tratados 
com piperidina promovem uma modificação na estrutura da pentose, com consequente liberação da 
base nitrogenada modificada. Finalmente, as ligações fosfodiesteres são rompidas (setas vermelhas), 
liberando consequentemente o nucleoísídeo terminal, permitindo que o ciclo possa ser reiniciado.

Tabela 1. Compostos químicos utilizados na técnica de Maxam-Gilbert e especificidades pelas bases 
nitrogenadas.

Especificidade de bases Modificador de bases Remover de bases Químico para clivar a fita

G Dimetil sulfato Piperidina Piperidina

A + G Ácido Ácido Piperidina

C + T Hidrazina Piperidina Piperidina

C Hidrazina + álcali Piperidina Piperidina

A > C Álcali Piperidina Piperidina

O princípio básico desta técnica consiste na clivagem do DNA alvo marcado, através 
da utilização de compostos químicos, em posições específicas (antes dos “G”s, antes 
de “A” ou “G”, antes de “C” ou “T” e antes dos “C”s). Acima encontra-se uma tabela 
com os compostos químicos utilizados nas diferentes etapas deste método.

A posição a ser quebrada depende do composto químico que é adicionado, num 
só tipo, a um dos quatro tubos contendo o DNA molde a ser sequenciado (Maxam e 
Gilbert, 1977). Como resultado, tem-se após a fragmentação um conjunto de fragmentos 
de diferentes tamanhos em cada um dos quatro tubos. As bandas geradas após a 
“corrida” destes fragmentos em gel de poliacrilamida podem ser visualizadas após a 
impressão de uma chapa radiográfica. A determinação da sequencia de nucleotídeos 
é obtida “lendo-se” de baixo para cima, um a um, os nucleotídeos representados pelas 
bandas do gel (Figura 1).

O método de Sanger, discutido em seguida, com seus aprimoramentos fez com 
que o método de Maxam-Gilbert não fosse utilizado por muito tempo em virtude de 
suas desvantagens.
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Método de Sanger
Assim como a metodologia proposta por Maxam e Gilbert, a técnica de sequenciamento 
desenvolvida por Sanger, em 1977, também utiliza marcação radioativa.

A diferença é que a primeira marcava diretamente o DNA a ser sequenciado 
enquanto a de Sanger, marcava os fragmentos de DNA sintetizados a partir da fita 
molde. A síntese de novos fragmentos de DNA a partir da fita molde só foi possível 
graças ao desenvolvimento da técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 
(Mullis et al., 1986), que consiste na síntese in vitro de uma fita de DNA complementar 
a um DNA molde, utilizando os seguintes componentes básicos da replicação celular:
•	 Cópias do DNA molde que deverá ser sequenciado, apresentando relativo grau 

de pureza.
•	 Enzima DNA polimerase capaz de produzir cópias relativamente fiéis do DNA 

molde.
•	 Um DNA iniciador (primer) que propicia o início da extensão pela DNA polimerase.
•	 Os desoxinucleotídeos que são as unidades básicas para construção da fita 

complementar ao DNA molde. São eles: dATP, dCTP, dGTP e dTTP.
•	 Solução tampão, contendo o co-fator magnésio (Mg), necessário para que a enzima 

DNA polimerase desempenhe sua atividade.

Por fim, é necessário ainda a presença de didesoxinucleotídeos (ddATP, ddCTP, 
ddGTP e ddTTP), que atuam como terminadores da síntese de DNA. A chance dos 
desoxi ou didesoxinucleotídeos serem incorporados numa determinada posição da 
cadeia de DNA nascente é a mesma, uma vez que a DNA polimerase não consegue 
distinguir estes dois nucleotídeos pelo fato da diferença entre eles ser apenas a ausência 
do grupo OH na posição 3´ (Figura 3).

Figura 3. Diferença entre desoxinucleotídeo e didesoxinucleotídeo. Em (A), temos um 
desoxinucleotídeo contendo três grupos fosfato, uma ribose com uma hidroxila na posição 3’ 
(vermelho) e uma das quatro bases nitrogenadas. Em (B), temos o didesoxinucleotídeo evidenciando 
a ausência da hidroxila na posição 3’ da ribose (vermelho).
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No entanto, esta diferença é suficiente para bloquear a síntese da cadeia de DNA 
nascente. A explicação é simples: se um desoxinucleotídeo (que é o substrato normal 
da DNA polimerase) é adicionado, a síntese da cadeia de DNA continua, pois haverá 
após sua incorporação na molécula de DNA nascente a presença de uma hidroxila 
livre na posição 3´, onde deverá ser ligado o próximo desoxinucleotídeo. Por outro 
lado, se um didesoxinucleotídeo for adicionado à cadeia nascente de DNA, a síntese 
da mesma será interrompida neste ponto, pois a ausência do grupo OH na posição 3´ 
impede a entrada de um novo nucleotídeo (por isso este método é também conhecido 
como “terminador de cadeia” ou “didesoxi”).

Figura 4. Sequenciamento pelo método de Sanger. Com base no processo de sequenciamento proposto 
por Maxam-Gilbert, Sanger reduziu os trabalhos e facilitou o processo, tornando a dinâmica de 
sequenciamento mais rápida. Para isso incorporou os reagentes padrões para uma técnica de PCR, 
com a adição em tubos isolados dos respectivos didesoxinucleotídeo (ddNTP). Cada vez que um 
ciclo de PCR era finalizado um fragmento de DNA de tamanho distinto poderia ser formado, e esta 
variação dependia da incorporação de um ddNTP ou desoxinucleotídeo (dNTP). Se acaso o ddNTP 
fosse incorporado, por falta da hidroxila na posição 3 da pentose, o processo de extensão da cadeia 
crescente era interrompido (comparar estruturas). Após inúmeros ciclos de PCR, amostras dos 
respectivos tubos, contendo especificamente seus respectivos ddNTPs são aplicadas em canaletas 
individualizadas do gel de acrilamida. Feita a eletroforese, o perfil de bandas, lidas de baixo pra 
cima, determina a correta sequencia da molécula de DNA em sua fita complementar, logo o reverso 
complementar poderia ser definido.
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O princípio da técnica consiste em marcar radioativamente alguns dos 
desoxinucleotídeos livres em solução ou o primeiro desoxinucleotídeo do primer 
com P32 ou S35. Após incorporação na cadeia de DNA nascente, estes átomos marcados 
emitem radiação que é utilizada para impressão de uma chapa radiográfica, permitido 
desta forma, visualizar os fragmentos resultantes da amplificação.

A técnica se desenvolve da seguinte maneira: primeiro o DNA fita dupla é 
desnaturado e utilizado para montar quatro reações independentes contendo os 
mesmos reagentes, com exceção dos didesoxinucleotídeo, que são adicionados 
separadamente (um determinado tipo em cada reação) (Figura 4). Após um 
determinado tempo de reação, considerando que nada dirige a entrada de desoxi ou 
didesoxinucleotídeos na cadeia de DNA nascente e que os mesmos são colocados em 
excesso na reação, será produzido um conjunto de fragmentos complementar ao DNA 
molde com tamanhos variados. Sendo o tamanho de cada fragmento dependente da 
posição onde o didesoxinucleotídeo terminador foi adicionado. Se pensarmos que 
existem na mistura muitas moléculas do mesmo DNA molde, compreenderemos 
que todas as posições do DNA molde, em algum momento, terá um dNTP, hora um 
ddNTP complementar. Assim, teremos amplicons (produto da PCR) terminando em 
diferentes posições do DNA molde.

O produto heterogêneo de cada uma das quatro reações é aplicado em canaletas 
diferentes do gel, que frequentemente, tem a poliacrilamida como matriz. Devido 
ao alto poder de resolução (separação dos fragmentos) deste gel, é possível separar 
e visualizar fragmentos que diferem entre si por apenas um nucleotídeo. As bandas 
produzidas são visualizadas numa chapa radiográfica após sua impressão. Assim como 
no método anterior, a análise da ordem das bandas na chapa radiográfica começa 
pelo final do gel, permitindo determinar a sequencia de nucleotídeos da fita de DNA 
recém- sintetizada (Figura 4).

Esta técnica permitiu inicialmente separar de 200 a 300 nucleotídeos por corrida, 
sendo considerada uma revolução na época em que foi descoberta.

Aprimoramento do método de Sanger

Método semi-automatizado

A ciência não pára e está sempre buscando novas descobertas, que na maioria das 
vezes surgem para melhorar a vida de todos nós. Não foi diferente com a metodologia 
de sequenciamento proposta por Sanger. Classificada como manual por não utilizar o 
computador em nenhuma de suas etapas, esta metodologia foi aperfeiçoada originando 
o método semi-automatizado, que é a base de muitas metodologias de sequenciamento 
atuais. A idéia de automatizar o sequenciamento foi proposta por Lloyd M.Smith, 
Mike Hunkapiller e Tim Hunkapiller na universidade privada do estado da Califórnia.

O princípio do método proposto por Sanger permaneceu o mesmo. No entanto, 
a técnica foi aprimorada ficando mais simples, rápida e segura por não utilizar 
compostos radioativos prejudiciais a saúde humana. Mas que mudança foi esta 
que trouxe tantas melhorias a técnica, fazendo com que dominasse as três décadas 
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seguintes? A principal modificação foi a adição aos didesoxinucleotídeos, de corantes 
capazes de emitir fluorescência quando excitados em comprimento de onda específico.

No início, Smith mostrou-se pessimista quanto a exequibilidade do método, 
temendo que a quantidade de corantes adicionados aos didesoxinucleotídeos fosse 
insuficiente para ser detectada pelo computador. No entanto este problema foi 
rapidamente resolvido pela utilização de corantes especiais, que emitem luz ao 
serem atravessados por feixe de raios laser. O método aprimorado utiliza fluoróforos 
diferentes para cada um dos quatro tipos de didesoxinucleotídeos, que ao serem 
excitados, emitem luz característica do didesoxinucleotídeo incorporado.

Utilizaremos aqui o mesmo raciocínio apresentado no método inicial de Sanger: 
se pensarmos que existem na reação muitas moléculas do mesmo DNA molde, 
compreenderemos que todas as posições deste DNA terão em algum momento, hora 
um dNTP, hora um ddNTP incorporado pela DNA polimerase durante a PCR. Assim, 
teremos amplicons terminando em diferentes posições do DNA molde.

Como conseqüência da incorporação dos didesoxinucleotídeos marcados com 
fluorescência, as quatro reações passaram a ocorrer num tubo único e seu conteúdo 
podia agora ser aplicado numa única canaleta do gel. Este fato fez com que o número 
de amostras analisadas por corrida fosse quatro vezes maior, considerando que no 
método radioativo eram necessárias quatro canaletas do gel para obter o mesmo 
resultado que o novo método conseguia em uma canaleta (Prober et al., 1987; 
Macbeath et al., 2001).

Podemos citar o ABI 377 como exemplo de sequenciador que utiliza este método. 
Este sequenciador detecta a fluorescência emitida pelos didesoxinucleotídeos e a 
decodifica para determinar a sequencia de nucleotídeos do fragmento de interesse, 
sendo este método considerado semi-automatizado, pois o produto das PCRs precisa 
ser aplicado pelo analista. Este sequenciador possibilitou sequenciar 48 fragmentos 
de DNA num intervalo de 5 a 6 horas.

Método automatizado
Nos anos 90 os géis (de difícil manuseio) foram substituídos por finíssimos capilares 
preenchidos com gel onde os fragmentos de DNA são separados em altíssima 
velocidade. Os sequenciadores baseados neste sistema são, aproximadamente, 
duas vezes mais rápidos do que os semi-automatizados. As amostras são aplicadas, 
através de um sistema de eletroinjeção diretamente nos capilares, diminuindo 
consideravelmente o trabalho do analista. Para termos uma idéia do nível de automação 
dos sequenciadores de capilares atuais, 15 minutos de intervenção humana a cada 
24 horas é suficiente para produzir aproximadamente meio milhão de pares de bases.

Após a eletroinjeção, os fragmentos começam a migrar e encontram, num 
determinado ponto, um feixe de raios laser que excita os fluoróforos presentes na 
extremidade 3´ de cada fragmento fazendo com que estes emitam fluorescência 
característica de um dos quatro tipos de fluoróforos. Um detector registra esta 
fluorescência e a transmite para um computador que possui um software capaz de 
converter fluorescência em picos coloridos, sendo utilizado uma única cor para cada 
um dos quatro tipos de nucleotídeos (verde para adenina, preto para guanina, azul para 
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citosina e vermelho para timina). Este procedimento é efetuado para cada fragmento 
no gel. No final do processo, o software gera um cromatograma que corresponde a 
sequencia de DNA complementar ao DNA molde utilizado (Figura 5).

O sequenciador MegaBace® é capaz de sequenciar 96 fragmentos de DNA num 
intervalo de 1 a 3 horas. O sistema continuou sendo aperfeiçoado, sendo possível hoje 
sequenciar até 384 amostras em uma única corrida. Na Figura 6, temos exemplos de 
sequenciadores que utilizam capilares.

O método de sequenciamento automatizado foi utilizado para sequenciar o genoma 
humano (Figura 7). Nas próximas seções serão discutidas as principais metodologias, 
baseadas no método automatizado, utilizadas para sequenciar genomas completos 
ou trechos destes (seção 3) e regiões de interesse do exoma (parte codificante do 
genoma) (seção 4).

Figura 5. Automatização do método de Sanger. Após a desnaturação da dupla fita, didesoxinucleotídeos 
marcados com compostos florescentes são incorporados à cadeia nascente de DNA sintetizada pela 
DNA polimerase. Através de um sistema de eletroinjeção, os fragmentos de DNA recém-sintetizados 
começam a migrar e encontram, num determinado ponto, um feixe de raios laser que excita os 
fluoróforos fazendo com que estes emitam fluorescência característica de um dos quatro tipos de 
nucleotídeos. Um detector registra a intensidade e comprimento de onda desta fluorescência e a 
transmite a um computador que possui um software capaz de converter fluorescência em picos 
coloridos (cromatograma) que são decodificados na sequencia de nucleotídeos do fragmento.
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Figura 6. Modelos de sequenciadores automáticos que fazem uso da técnica de Sanger.

Estratégias de sequenciamento de DNA
A técnica de sequenciamento automatizada, descrita anteriormente, permite 
sequenciar com qualidade, aproximadamente 700 nucleotídeos consecutivos de 
um fragmento. Assim, quando o objetivo é o sequenciamento de genomas, seja de 
organismos simples como bactérias ou organismos complexos como o homem, 
torna-se necessário: “picotar” o DNA em fragmentos menores, sequenciar os 
pedacinhos obtidos e depois sobrepô-los em busca do genoma completo. As técnicas 
de fragmentação são várias, dentre as quais destacamos: uso de enzimas de restrição de 
corte freqüente, como Alu1; e quebra aleatória por fragmentação mecânica do genoma 
a ser sequenciado (shotgun). A última é mais utilizada e será o foco deste capítulo.

Shotgun
Consiste em “atirar no escuro” (do inglês, shotgun), ou seja, bombardear 
aleatoriamente o genoma a ser sequenciado com partículas que promovem sua 
fragmentação (Figura 7A e 7B). Após este passo, obtêm-se a biblioteca genômica pela 
inserção de cada fragmento (inserto) num vetor apropriado (processo conhecido 
como clonagem) (Figura 7C). Fragmentos clonados pequenos (no máximo 1400 pb) 
podem ser completamente sequenciados somente com o uso de primers que anelam 
no vetor. O processo é diferente para grandes fragmentos clonados devido a limitada 
processividade da DNA polimerase e limitada resolução do gel de acrilamida. Assim, 
temos como resultado, no caso de fragmentos grandes, duas sequencias (uma para 
cada extremidade) ainda ligadas ao vetor (Figura 7D).

A técnica descrita até este ponto, conhecida como shotgun de genoma inteiro 
(WGS) (Figura 7, painel da esquerda), foi utilizada pela empresa Celera Genomics para 
sequenciar o genoma humano. Esta empresa utilizou uma estratégia extremamente 
elegante para sequenciar o genoma humano que foi a clonagem de fragmentos de 
tamanhos diferentes (2 mil, 10 mil e 130 mil pares de bases) em vetores apropriados, 
produzindo três bibliotecas que tiveram as extremidades de seus insertos sequenciados. 
Durante a montagem, uma determinada sequencia de DNA (chamada comumente de 
“read”) vai encontrar região de sobreposição com outro read qualquer da biblioteca. 
Se considerarmos que os mesmos pertencerem à mesma biblioteca, entenderemos 
que eles tem o mesmo tamanho de vetor. Assim, a sequencia correspondente a 
extremidade do primeiro read também irá se brepor a extremidade do outro read 
(Figura 7E). O conhecimento da distância entre extremidades de insertos grandes 
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direciona a montagem de regiões repetitivas além de proporcionar ligar e ordenar os 
conjuntos de reads alinhados, denominados de “contigs”, formando assim sequencias 
ainda maiores denomidas como “scaffolds” (Figura 7E).

O consórcio público responsável pelo sequenciamento do genoma humano também 
utilizou o shotgun durante o sequenciamento. No entanto a metodologia utilizada 
pelo consórcio foi um pouco diferente, sendo conhecido como shotgun hierárquico 

Figura 7. Exemplo da técnica de shotgun usada em um genoma inteiro - WGS (painel da esquerda - 
B a F) e a técnica de shotgun hierárquico (painel da direita - G a M). No WGS o DNA total do 
organismo, representado no modelo como um genoma circular bacteriano, é fragmentado, clonado 
e sequenciado. Fragmentos grandes (em amarelo) são essenciais ao processo de montagem (E) por 
permitir identificar e ligar contigs adjacentes. Na técnica de shotgun hierárquico (também conhecido 
como sub-biblioteca) também há fragmentação do material genético, só que os fragmentos gerados 
são grandes, e por isso precisam ser primeiro clonados em BACs. Posteriormente, este inserto é 
novamente clivado em fragmentos menores e subclonados em plasmídeos. A partir deste ponto a 
técnica é idêntica ao WGS. No primeiro tipo de shotgun temos o sequenciamento do genoma total 
do organismo, ao passo que no shotgun hierárquico, sequencia-se apenas uma região (fragmento) 
de interesse.
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ou “clone por clone” (Figura 7: painel da direita). Nesta metodologia, os fragmentos 
obtidos da clivagem são muito grandes (cerca de 150 mil pb) e por isso precisam ser 
clonados em BACs (cromossomo artificial de bactéria) (Figura 7H). Posteriormente, 
os insertos clonados são clivados e subclonados em plasmídeos (Figura 7I e 7J). Após 
o sequenciamento, obtêm-se as sequencias correspondentes às extremidade dos 
fragmentos ligadas ao vetor (Figura 7K).

Neste ponto, vocês devem estar se perguntando: e para montar estes milhares de 
fragmentos sequenciados? Para conseguir tal proeza foi necessário criar programas de 
bioinformática que tem como objetivo montar a maior sequencia possível (Figura 7F) 
utilizando pequenas regiões de sobreposição entre os fragmentos sequenciados, como 
se fosse um quebra cabeças (Figura 7E).

Uma diferença entre estas duas estratégias é que a primeira utiliza, de uma só vez, 
todas as bases sequenciadas para montar o genoma. Já a segunda utiliza as 150 mil 
bases sequenciadas para montar o fragmento inicial inserido no BAC.

O WGS é uma técnica mais simples por utilizar menos etapas (uma só clonagem), 
sendo utilizada com sucesso no sequenciamento do primeiro genoma bacteriano 
(Haemophilus influenzae) e posteriormente, no sequenciamento de diversos outros 
genomas, destacando o humano (Venter et al., 2001).

A técnica de shotgun hierárquico é mais laboriosa, sendo apropriada para 
montagem de regiões repetitivas do genoma e para montagem de genomas grandes 
e complexos.

Primer Walking
O próprio nome (“andamento” do primer) remete o princípio dá técnica que consiste 
em sequenciar o DNA clonado maior em várias etapas, já que a limitação de cerca de 
700 pb por sequenciamento não permite o sequenciamento completo de fragmentos 
maiores do que aproximadamente 1400 pb com alta confiança. Assim utiliza-se a 
estratégia de sequenciar o início das extremidades usando primers que anelam no 
vetor e dar continuidade ao sequenciamento a partir de novos primers desenhados 
para o fim das sequencias primariamente obtidas. Assim, primers que anelam ao vetor 
são utilizados permitindo o sequenciamento de uma das extremidades do fragmento 
de interesse. Um novo primer capaz de anelar ao fragmento sequenciado é desenhado 
iniciando o sequenciamento de uma região mais distante da extremidade do fragmento. 
Esse processo é repetido várias vezes até que toda a extensão dos fragmentos seja 
sequenciada (Figura 8).

Os primers devem ser cuidadosamente desenhados, pois a última região 
sequenciada deve se sobrepor aos fragmentos sequenciado anteriormente em 
aproximadamente 100 pb.

Estratégias de sequenciamento de RNA
Outras abordagens surgiram para sequenciar somente os genes expressos. Quando 
falamos em genes expressos devemos logo pensar nos RNAs que estão sendo expressos 
num determinado momento do desenvolvimento celular.
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O transcriptoma é o conjunto de transcritos e suas quantidades num estágio 
específico do desenvolvimento ou condição fisiológica (CAPÍTULO 8). A descoberta 
de novos transcritos, assim como a quantificação destes de fundamental importância 
para entender os fenômenos biológicos na célula. O sequenciamento do RNA tem 
permitido mensurações mais precisas do nível destes transcritos (Wang et al., 2009).

Na introdução, foi visto que não é possível sequenciar diretamente o RNA. Este 
problema é resolvido com a abordagem apresentada na Figura 9, na qual temos 
inicialmente três mRNAs processados (sem íntrons e com a cauda poli-A) (a), servindo 
de molde para síntese, pela transcriptase reversa, de uma fita de cDNA complementar, 
utilizando primers apropriados (b). Em seguida temos a degradação das fitas de 
mRNAs inicial e síntese de uma segunda fita de DNA, que em conjunto com a primeira 
fita, origina o DNA fita dupla referente a parte codificadora (c).

Neste ponto, você pode estar se perguntando, porque não existe nenhuma técnica 
que permite sequenciar o RNA? A principal razão se deve a sua instabilidade fora 
da célula.

É necessário para perfeita execução destas técnicas, que não haja contaminação 
do material a ser sequenciado com DNA genômico e que os mRNAs estejam em 
boa qualidade. Estas metodologias permitem estudar todo o transcriptoma de uma 
determinada espécie sem precisar sequenciar completamente todos os genes que estão 
sendo expressos. Assim, estas abordagens têm como vantagem rapidez na obtenção 
dos dados e redução de custos.

Figura 8. Modelo esquemático da técnica de Primer Walking. Um oligonucleotídeo inicial é usado 
no processo, determinando a sequencia a jusante após uso da técnica de sequenciamento. Como 
existe uma limitação da ação da polimerase e devido a baixa resolução dos géis de sequenciamento, 
haverá um momento em que os nucleotídeos não serão mais determinados, reduzindo a eficiência 
do processo. A partir desta nova sequencia determinada (1), desenha-se um novo oligonucleotído 
nas proximidades da posição 3´e tem-se inicio a um novo processo de sequenciamento, gerando o 
fragmento 2, que servirá para molde do desenho de um novo oligonucleotídeo, e assim por diante 
continua-se o processo. Repare que é como se fossem dados pequenos passos para se conhecer a 
sequencia completa, daí a definição primer walking.



Ciências genômicas: fundamentos e aplicações40

Técnicas que utilizam estas abordagens são de grande importância por permitir: 
descobrir genes novos, identificar polimorfismos (SNPs), descobrir mutações, 
construir mapas genômicos e estudar a expressão gênica em condições distintas, 
sendo esta última aplicação discutida na próxima seção. 

Os diversos projetos de sequenciamento de transcriptomas têm evidenciado, com 
altíssima frequência, um mecanismo que ocorre no interior das células, conhecido 
como splicing. Este mecanismo é responsável pelo processamento (retirada dos íntrons 
e “escolha” de éxons) dos transcritos primários para obtenção do mRNA maduro. 
Consequentemente, é possível obter diferentes tipos mRNAs maduros a partir de um 
mesmo pre-mRNA e estes mRNA maduros podem ter diferentes funções em virtude 
dos éxons “escolhidos”.
Discutiremos agora as duas principais metodologias destinadas a este propósito.

Sequenciamento de ESTs
O próximo passo após a retrotranscrição consiste em clonar os cDNA em vetores 
apropriados e sequenciar suas extremidades, obtendo fragmentos que geralmente 
variam de 200 a 500 nucleotídeos.

Produção de bibliotecas de cDNA
Sequencias curtas correspondendo a parte dos cDNAs são conhecidas como EST 
(Expressed Sequence Tags) e em português significa “Etiquetas de Sequencias 
Expressas”. A terminologia “etiqueta” é uma analogia as etiquetas encontradas nos 
produtos comercializados no cotidiano, as quais, por si só, permitem inferir sobre as 
características dos produtos.

Síntese da segunda fita usando DNA polimerase

Síntese da primeira fita usando Transcriptase reversa

Figura 9. Técnica que permite obter a informação genética contida nos RNAs. Em (A) temos três 
RNA processados (em vermelho), contendo os códons de inicio (AUG em verde) e final da tradução 
(Stop em vermelho), seguido da calda de poliadenilação (poli-A). Em (B), os RNAs servem de molde 
para síntese da fita de cDNA complementares (mediante uso de transcriptase reversa), sintetizados 
a partir de um oligonucleotídeo iniciador poli-T, que por consequência ancora na região poli-A. Em 
(C) ocorre a degradação das fitas de RNAs molde e síntese de uma nova fita de DNA complementar 
à fita recém sintetizada.
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Dependendo do objetivo do pesquisador, pode ser sequenciada apenas uma das 
extremidades do inserto (cDNA). Assim, podemos ter as 5’ EST que geralmente, 
correspondem a região codificadora da proteína. Esta região tende a ser conservada 
entre espécies próximas evolutivamente, facilitando a identificação do gene por 
homologia. O sequenciamento da região final do inserto produz as 3’ EST, que 
comumente correspondem a região não codificadora 3’ UTR (untranslated regions) 
dos mRNAs. Geralmente esta região não é conservada entre espécies (Figura 10).

Apesar do pequeno tamanho, as ESTs permitem (na maioria das vezes) identificar 
os genes que as originaram (e consequentemente suas funções) utilizando programas 
que efetuam busca por identidade/similaridade, tal como o programa denominado 
BLAST (Basic Local Alignment Tool).

O conjunto de ESTs de um mesmo transcrito pode se sobrepor em regiões com alta 
identidade, gerando uma sequência maior representativa do cDNA que as originaram.

Esta abordagem é muito interessante para estudar diversos fenômenos biológicos 
através da comparação de bibliotecas de ESTs de duas condições distintas. Este tipo 
de abordagem permite inferir sobre adaptações biológicas que se correlacionam com 
diferenças na expressão dos genes. Por exemplo, se um dado transcrito de cDNA 
aparece múltiplas vezes numa biblioteca de ESTs é porque o mesmo se acumulou 
naquela determinada situação, sendo provavelmente importante para o organismo 
naquele momento celular. O contrário pode ser pensado para transcritos pouco 
expressos, ou seja, estes devem ser menos importantes para a mesma situação celular. 

Como aplicação, tem-se, por exemplo, a busca por marcadores de condições 
celulares ou biológicas específicas, estudo da diferença de expressão gênica entre 
um tecido normal e um tecido tumoral em busca de marcadores de tumorigênese que 
possam ser utilizados no diagnóstico de um determinado tumor. Bibliotecas de ESTs 
podem ser utilizadas ainda para comparar tecidos tumorais com graus diferenciados 
de um determinado tumor e procurar assim por marcadores de prognóstico de câncer. 

Orestes (Open Reading Frame ESTs)
Esta técnica foi desenvolvida no Brasil (Dias Neto et al., 2000) e tem como objetivo 
o sequenciamento de regiões internas dos genes, onde se concentra a informação 
referente a região codificadora das proteínas. Surgiu devido a limitação do tamanho 
das ESTs e do fato destas conterem, em sua maioria, sequencia relativa as extremidades 
não codificadoras dos RNAm, regiões estas que não trazem informações que possam 
ser relacionadas as possíveis funções dos transcritos.

A eficiência em conseguir a função do gene por esta técnica é devido a 
maior identidade em regiões internas de genes homólogos. Nesta técnica após a 
produção dos cDNAs, usa-se primers degenerados aleatórios (misturas de variados 
oligonucleotídeos) num passo de amplificação por PCR antes da clonagem e 
sequenciamento dos mesmos (Dias Neto et al., 1997; Dias Neto et al., 2000; Fietto 
et al., 2002). A utilização destes primers é necessária no caso de RNAm de bactérias, 
pois estes organismos não possuem poliA na porção 3´.

Uma comparação das bibliotecas de ESTs construídas com oligosdT e com oligos 
randômicos (ORESTES) pode ser vista na Figura 10.
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Esta metodologia tem como vantagem a normalização da população de genes 
expressos, permitindo que genes raros ou poucos expressos sejam amostrados.

Em muitas das vezes, utiliza-se sequencias oriundas desta abordagem juntamente 
com ESTs, com a finalidade de obter contigs maiores que permitem uma melhor 
identificação (anotação) do transcrito.

Figura 10. Representação esquemática das técnicas de EST e ORESTES. Neste esquema usa-se um 
gene hipotético eucariótico para comparar o sequenciamento de bibliotecas convencionais de cDNA 
(à esquerda) em relação ao uso da técnica ORESTES (à direita). Em ambas as técnicas o cDNA é 
produzido como produto final. A técnica de EST faz uso de um primer oligodT que ancora na região 
de poli-A, presente nos transcritos eucarióticos, especificamente na extremidade 3´. Isto permite 
que se construa um cDNA fazendo uso de sua transcrição reversa. O próximo passo é a clonagem 
seguida de sequenciamento. Já na técnica ORESTES antes da clonagem é feito um passo de PCR 
com oligonucleotídeos randômicos. Os produtos do PCR são então clonados e sequenciados. Esta 
pequena diferença gera sequencias, predominantemente, no centro dos insertos clonados no método 
ORESTES.
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Sequenciamento de nova geração (Next Generation Sequencing – NGS)
Após a publicação do draft do genoma humano (Venter et al., 2001), houve um avanço 
nas tecnologias de sequenciamento culminando no surgimento dos “sequenciadores 
de segunda geração”. Atualmente existem diversas tecnologias voltadas para o 
sequenciamento do DNA em larga escala, sendo a Roche a primeira empresa a 
desenvolver esta estratégia que se baseia na tecnologia de pirosequenciamento. A partir 
deste período, outros métodos foram desenvolvidos, sendo os mais importantes: o 
método Polony (Shendure et al., 2005) utilizado no sequenciador SOLID (Applied 
Biosystems) e o método de amplificação em ponte (BENNETT et al., 2005) utilizado 
no sequenciador Genome Analyser (Illumina). Com isso, a ênfase passou do 
sequenciamento de pequenos fragmentos de DNA ao estudo de genomas inteiros.

Plataforma 454
O princípio desta tecnologia foi proposto por Hyman em 1988 (1988), mas somente 
em 2005 tivemos o primeiro sequenciador de segunda geração disponibilizado no 
mercado pela empresa Roche (sequenciador 454 GS20) (Figura 11).

Esta tecnologia dispensa a clonagem e tem baixo custo (comparado a outros 
métodos existentes), e o sistema de sequenciamento é cerca de 100 vezes mais rápido 
quando comparado ao método de sequenciamento padrão de Sanger. A eficiência e 
rapidez da técnica foram comprovadas pelo ressequenciamento do genoma da bactéria 
Mycoplasma genitalium (508.069 bases) com 96% de cobertura e 99.96% de precisão 
num único processamento de quatro horas (Margulies et al., 2005).

Este método pode ser dividido em três etapas: a) preparo da amostra, b) PCR em 
emulsão e c) sequenciamento. Na primeira etapa, o DNA é fragmentado aleatoriamente 
por nebulização, sendo selecionados os fragmentos com tamanho adequado. Em 

Figura 11. Modelo de Sequenciador (GS FLX®) que faz uso da plataforma 454.
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Figura 12. Esquema do processo de sequenciamento usando uma plataforma 454. O sequenciamento 
é dividido em três etapas: (A) preparo da amostra, (B) PCR em emulsão e (C) sequenciamento. 
Em (A) o DNA é fragmentado aleatoriamente e ligado a adaptadores A (verde) e B (vermelho) 
em suas extremidades, permitindo que fragmentos ligados a estes adaptadores possam ser 
separados, caracterizando assim a biblioteca. Em (B) os fragmentos da biblioteca são ligados às 
microesferas magnéticas por meio do pareamento do adaptador B, por intermédio de sequências 
curtas complementares a este adaptador presentes na superfície da microesfera. Apenas um único 
tipo de fragmento se liga a uma determinada microesfera. As microesferas são então capturadas 
individualmente em gotículas oleosas, onde a PCR em emulsão deverá ocorrer. Milhares de cópias do 
fragmento alvo são então produzidas nessa fase, no interior destas gotículas. Então (C) as microesferas 
ligadas às sequências alvo de fita simples são capturadas individualmente em poços no suporte de 
sequenciamento. Em seguida, são fornecidos os reagentes para a reação de pirossequenciamento. 
Cada nucleotídeo incorporado, em cada um dos poços da placa de sequenciamento, liberará um 
pirofosfato que será convertido em luz e, consequentemente, registrado na forma de pirograma. 
Posteriormente, estes pirogramas são decodificados por softwares especializados, resultando numa 
sequencia de nucleotídeos única representando cada bead (microesfera) na placa.
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seguida, liga-se dois adaptadores (A e B) às extremidades dos fragmentos selecionados. 
Em “b”, os fragmentos obtidos são ligados à microesferas magnéticas por meio do 
pareamento do adaptador B com sequências curtas complementares presentes na 
superfície da microesfera, onde ocorrerá a amplificação deste fragmento. O adaptador 
A, por sua vez, servirá de molde para anelamento do primer responsável pelo início 
da amplificação. Desta forma, estas microesferas agem como reatores de amplificação 
individual produzindo milhares de cópias de um único molde. Na última etapa, estas 
microesferas são adicionadas a uma placa de modo que cada orifício da placa receba 
uma única microesfera. Posteriormente são adicionados os reagentes necessários para 
amplificação do DNA. Pirofosfato inorgânico (PPi) é liberado a cada incorporação de 
um nucleotídeo complementar a fita molde. Este PPi livre é convertido, pela enzima 
ATP sulfurilase, em ATP, que por sua vez fornece energia para oxidar a luciferina 
à oxiluciferina. Como consequencia desta reação, temos a emissão de luz. Desta 
forma, cada incorporação de nucleotídeo à cadeia de DNA nascente emitirá luz, 
imediatamente convertida em pirogramas (Morozova e Marra, 2008). A interpretação 
destes “pirogramas” permite identificar a sequências de nucleotídeos do DNA molde 
(Figura 12).

Resumidamente, podemos dizer que esta técnica baseia-se na detecção de fótons de 
luz produzidos em quantidade proporcional ao número de nucleotídeos incorporados 
a cadeia de DNA nascente (Ronaghi, 2001; Mardis, 2008). No entanto, a quantidade 
de luz emitida após a incorporação do quarto homopolímero não é mais linear ao 
número de nucleotídeos incorporados, sendo este um problema desta técnica. Outra 
limitação consiste na geração de quimeras que são sequencias de DNA provenientes 
da ligação de dois fragmentos distintos.

Plataforma Illumina®

O desenvolvimento da plataforma Illumina® ocorreu devido ao trabalho conjunto 
de quatro companhias: Solexa, Lynx Therapeutics, Manteia Predictive Medicine e 
Illumina, baseando-se na metodologia proposta por Turcatti (2008) e colaboradores 
(Shendure e Ji, 2008). Esta parceria resultou no desenvolvimento do sequenciador 
Illumina Genome Analyser (Figura 13).

O princípio desta metodologia é similar ao método proposto por Sanger, pois temos 
em ambas a síntese de uma fita complementar ao DNA alvo utilizando DNA polimerase 
e nucleotídeos terminadores marcados com diferentes fluoróforos. A fluorescência 
emitida após a incorporação de cada nucleotídeo é registrada como imagem e no 
final, através de uma decodificação destas imagens, tem se a sequencia de interesse. 

Como toda técnica de sequenciamento de segunda geração, é preciso primeiro 
preparar as bibliotecas contendo o DNA a ser sequenciado. Assim, o DNA é clivado, 
os fragmentos de tamanho apropriado são selecionados e ligados à adaptadores em 
ambas as extremidades.

Estas bibliotecas podem ser de dois tipos: paired-end, que proporciona o 
sequenciamento nas duas extremidades de reads com tamanho entre 200 e 
500 nucleotídeos; e mate-pair que também sequencia as duas extremidades de reads 
maiores (de 2000 a 5000 nucleotídeos). Neste caso, é necessário um passo extra, 
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pois a eficiência de ligação destes reads grandes na flowcell (placa de vidro) é baixa. 
O truque é ligar na placa de vidro apenas as extremidades destes fragmentos maiores. 
O kit desenvolvido pela Illumna® contorna, de maneira simples, este problema. Esta 
segunda biblioteca direciona a montagem de regiões repetitivas além de proporcionar 
a ligação e ordenação de contigs.

Adaptadores são ligados às extremidades dos fragmentos de tamanho apropriado 
(obtidos pela fragmentação randômica do DNA a ser sequenciado) durante a 
preparação da biblioteca. Estes fragmentos são fixados na placa distantes o suficiente 
para que, após a amplificação, exista somente um tipo de fragmento dentro do cluster, 
que geralmente é formado por mais de um milhão de cópias do mesmo fragmento. 
Os adaptadores têm a função de imobilizar os fragmentos fita simples, pela hibridização 
a primers complementares, numa placa de vidro onde acontecerá todo o processo. Após 
a fixação, o adaptador da extremidade livre liga-se ao primer complementar adjacente 
na placa de vidro. A alta densidade de primers ligados a flowcell facilita esta ligação 
que tem a função de iniciar a extensão da fita de DNA nascente, pela DNA polimerase, 
ao encontrar um OH livre na extremidade do primer livre. Na primeira etapa são 
fornecidos apenas nucleotídeos não marcados que proporcionará a extensão de uma 
fita de DNA complementar ao DNA molde fixado na placa. A extremidade desta fita 
recém-sintetizada se anela ao primer na extremidade da fita molde formando uma 
estrutura em ponte que dá nome ao processo de amplificação (amplificação em ponte). 
Posteriormente ocorre uma elevação de temperatura no suporte sólido desnaturando 
e linearizando as duas fitas que encontram outros dois primers reiniciando o processo 
(segundo ciclo). A clonagem in vitro é finalizada após 35 ciclos, resultado em milhares 
de clusters (cada um representando um fragmento a ser sequenciado) (Fedurco et al., 
2006; Turcatti et al., 2008). Na segunda etapa, após os 35 ciclos de sequenciamento, 
são adicionados, ao longo de toda a extensão da placa, uma solução contendo os quatro 

Figura 13. Modelo de um sequenciador que faz uso da técnica Illumina, Illumina Genome Analyzer.



Sequenciando genomas 47

Figura 14. Princípio da técnica Illumina. Em (A) tem-se a fragmentação do DNA a ser sequenciado 
(através de um processo de nebulização), com posterior seleção dos fragmentos de tamanho 
apropriado e ligação de adaptadores em ambas as extremidades. Em (B), estes fragmentos são 
colocados em uma placa de vidro (flowcell) densamente povoada por adaptadores complementares aos 
adaptadores contidos nas extremidades dos fragmentos, de maneira que os fragmentos possam então 
se ligarem à placa. Em (C), ocorre a incorporação de nucleotídeos não marcados com fluorescência 
até que toda a extensão do fragmento seja amplificada. Em (D) tem-se a formação da estrutura 
em ponte, que dá nome ao processo de amplificação (amplificação em ponte) evidenciando dois 
adaptadores presos a placa e outros dois livres. Em (E) ocorre a desnaturação do duplex. Em (F) os 
adaptadores livres se ligam a adaptadores complementares na placa, iniciando um novo ciclo. Em 
(G), temos o cluster sendo formado, o qual provavelmente conterá mais de um milhão de cópias 
do mesmo fragmento. Em (H) adiciona-se os quatro tipos de didesoxinucleotídeos terminadores 
reversíveis contendo fluoróforos, junto com a enzima DNA polimerase, que fará a incorporação 
do didesoxinucleotídeo apropriado. A incidência de um feixe de raios laser excita os fluoróforos 
proporcionando emissão de luz que difere em função da base incorporada. Em seguida, efetua-se 
uma etapa de lavagem para remoção do grupo bloqueador presente na extremidade 3’ junto 
com o fluoróforo; fato este que permitirá a incorporação do segundo nucleotídeo. Estes ciclos se 
repetem até que toda a extensão do DNA seja polimerizada. Em “I” ocorre o registro da imagem 
correspondendo a incorporação do primeiro didesoxinucleotídeo. “J” e “K” representam sucessivos 
ciclos de incorporação de didesoxinucleotídeos marcados, incidência de raios laser, emissão de luz 
e registro da imagem. Por fim, em “L”, as imagens registradas em cada ciclo são decodificação para 
determinar a sequencia de bases de cada cluster na placa.
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tipos de nucleotídeos terminadores marcados com fluorescência. Quando necessário 
estes nucleotídeos, contendo os fluoróforos, são adicionados as respectivas cadeias 
de DNA nascente em cada um dos clusters. Posteriormente ocorre a excitação do 
fluoróforo por feixes de raios laser fazendo com que os nucleotídeos emitam uma 
fluorescência que tem sua intensidade proporcional ao número de representantes 
(fragmentos) dos clusters. O número elevado de fragmentos no clusters (acima de um 
milhão) é necessário para produzir intensidade suficiente que permita detectar com 
exatidão uma determinada base no sequenciamento. Uma imagem, contendo a cor da 
fluorescência, é capturada para cada posição dos clusters na placa de vidro. Para termos 
uma idéia da quantidade de imagens geradas, cada corrida pode conter até 400 milhões 
de clusters. Em seguida, a extremidade 3’ é desbloqueada com consequente remoção 
dos reagentes em excesso e do fluoróforo do nucleotídeo incorporado no ciclo anterior, 
permitindo o inicio de um novo ciclo. Este processo se repete até que todas as bases 
de um determinado fragmento sejam determinadas (Figura 14).

Assim, temos um sistema de amplificação totalmente diferente das outras duas 
metodologias de sequenciamento de segunda geração (454 discutida na seção anterior 
e SOLiD que será discutido na próxima seção) que são baseadas em PCR em emulsão. 

A flowcell pode ser dividida em regiões (chamadas de canais ou linhas). No entanto, 
dependendo do objetivo do pesquisador, é possível sequenciar várias amostras por 
região (multiplex). Para isto, é necessário adicionar um pequeno adaptador que difere 
para cada uma das amostras a serem sequenciadas (Figura 15). O número de amostras 
a serem sequenciadas, em uma única corrida, está diretamente relacionado com a 
cobertura desejada.

Devido ao pequeno tamanho dos reads, esta plataforma era mais utilizada 
inicialmente para análise de expressão gênica diferencial, sequenciamento de pequenos 
RNAs e estudo envolvendo interação proteína-DNA (Chip-seq). O aperfeiçoamento 
desta tecnologia tem possibilitado sua utilização para “sequenciamento de novo” de 
genomas e ressequenciamento de genomas.

Figura 15. Sequenciamento através da técnica de multiplex. A adição de adaptadores distintos à 
extremidade dos fragmentos a serem sequenciados possibilita sequenciar várias amostras por linha.
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Figura 16. Modelos de sequenciados que faze uso da plataforma SOLiD.

Plataforma SOLiD®

A metodologia do sequenciador SOLiD® teve inicio no trabalho de Mckernan 
et al. (2006), sendo implementada pela empresa Applied Biosystems. O primeiro 
sequenciador foi liberado comercialmente no final de 2007, mas somente em 2008 e 
2009 começaram a ser amplamente utilizados (Figura 16).

Em 2011, começou a ser comercializada a versão 5500 xl, que tem enfrentado 
alguns problemas que serão discutidos posteriormente. Este sequenciador pode ser 
utilizado para sequenciamento de genoma, ressequenciamento de regiões de interesse, 
experimentos envolvendo imunoprecipitação de cromatina, análise de expressão 
gênica e análise de pequenos RNAs, sendo as duas últimas aplicações muito utilizadas 
em virtude do tamanho dos fragmentos sequenciados.

Primeiro é preciso preparar a biblioteca a ser sequenciada, que pode ser de 
tags únicas ou de tags duplas (mate-pair). Na primeira os fragmentos são ligados 
diretamente aos adaptadores universais P1e P2. O segundo tipo de bibliotecas 
(mate-pair) gera fragmentos maiores, que variam de 1 a 10 kb e também tem os 
adaptadores P1 e P2 ligados nas extremidades. A diferença é que a segunda possui um 
adaptador interno que tem a função de unir os dois fragmentos a serem sequenciados 
(Figura 17). As bibliotecas mate-pair são ideais para sequenciamento de regiões mais 
longínquas do genoma.

Os fragmentos contendo os adaptadores são ligados, por meio do pareamento do 
adaptador P1, à uma sequencia curta complementar presentes na superfície da bead. 
Apenas um tipo de fragmento se liga a uma determinada bead que posteriormente são 
“capturadas” individualmente em gotículas onde a PCR em emulsão ocorre. Milhares 
de cópias do mesmo fragmento são produzidas nessa fase.

Os passos anteriores são muito parecidos com as etapas de preparo da amostra 
da PCR em emulsão, apresentadas para o sequenciador da Roche. A diferença neste 
método consiste em aplicar as beads geradas diretamente numa placa de vidro, 
processo este que se assemelha à etapa correspondente do Illumina®. Este é um dos 
motivos do SOLiD e illumina produzirem número parecidos de leitura que na maioria 
das vezes é muito superior ao número de leituras geradas pelo 454. Outro fator que 
justifica esta discrepância no número de reads gerados, comparado ao 454, se deve 
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Figura 17. Tipos de bibliotecas sequenciáveis pela técnica de SOLiD: as de tags únicas (A) e as de 
tags duplas (mate-pair) (B). Em ambas, é preciso primeiro fragmentar o DNA a ser sequenciado e 
selecionar os fragmentos de tamanho apropriados. Em “A”, os adaptadores universais P1e P2 são 
ligados diretamente na extremidade dos fragmentos. Em “B”, os mesmos adaptadores são ligados 
nas extremidades. A diferença é que a segunda possui um adaptador interno que tem a função de 
unir dois fragmentos a serem sequenciados.

ao tamanho das beads, que no SOLiD tem um micrômetro ao passo que no 454, as 
microesferas tem 20 micrômetros. Em outras palavras, podemos dizer que o número 
maior de reads é devido a uma melhor ocupação da lâmina, uma vez que as beads 
são menores e não precisam se alocar no interior de poços, proporcionando maior 
densidade de beads na placa de vidro.

A plataforma SOLiD® utiliza um método de sequenciamento diferente das outras 
duas metodologias descritas anteriormente, sendo utilizada a enzima DNA ligase, ao 
contrário dos outros dois métodos citados anteriormente que baseiam-se na DNA 
polimerase.

O princípio desta técnica consiste na utilização de uma sonda com oito 
nucleotídeos, dos quais apenas os dois iniciais são informativos. Os três nucleotídeos 
seguintes podem ser qualquer dos quatro tipos de nucleotídeos (degenerados em todas 
as posições). E os três últimos são iguais (universais) capazes de parear com qualquer 
outro nucleotídeo (geralmente são inosina ou algum análogo da inosina) (Figura 18). 
No total, são utilizadas 1024 tipos de sondas durante a etapa de sequenciamento por 
esta plataforma.

Os primeiros kits de sequenciamento utilizavam sondas contendo nucleotídeos 
informativos na posição central.

O sequenciamento do DNA alvo ocorre em função da hibridização de sondas 
fluorescentes em cinco etapas distintas. Na primeira etapa, a ligação de um primer 
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Figura 18. Representação esquemática de uma sonda do pool , evidenciando seus oito nucleotídeos, 
sendo os dois primeiros os nucleotídeos informativos; os três seguintes podem ser um dos quatro 
tipos de nucleotídeos e o três últimos são nucleotídeos universais (capazes de se parear com qualquer 
nucleotídeos). Esta figura evidencia ainda o sítio de clivagem na sonda, o fluoróforo e o sítio que é 
reconhecido pela DNA ligase.

de tamanho n (oligo n) ao adaptador P1 cria a condição necessária para ligação da 
primeira sonda ao complexo formato por: DNA alvo a ser sequenciado, adaptador P1 
e a bead. O tamanho do primer é importantíssimo para o processo, pois determina a 
posição onde a primeira sonda deve se ligar ao DNA alvo. A DNA ligase é responsável 
pela ligação covalente do último nucleotídeo do primer com o primeiro nucleotídeo 
informativo da sonda. Em seguida, tem-se a excitação do fluoróforo da primeira sonda 
incorporada e detecção da fluorescência emitida, que é convertida, pela utilização de 
softwares específicos, em cor. Posteriormente ocorre a clivagem num ponto específico 
da sonda liberando as três bases universais e o fluoróforo. Esta clivagem finaliza o 
primeiro ciclo e permite a inserção de uma nova sonda por deixar um fosfato livre na 
extremidade 5’. No segundo ciclo, uma segunda sonda é ligada ao DNA molde com 
posterior excitação do fluoróforo e clivagem no ponto específico, liberando as bases 
universais e o fluoróforo. Este ciclo é repetido inúmeras vezes (lembrando que o pool 
de sondas contem dinucleotídeos informativos hápitos a hibridizar com qualquer 
sequencia encontrada no DNA alvo), até que o DNA molde seja todo coberto por sondas. 
Os passos descritos até este ponto constituem a primeira etapa do sequenciamento, e 
como resultado se tem todo o DNA molde coberto por dinucleotídeos informativos 
separados por três nucleotídeos não informativos. A segunda etapa é iniciada com a 
desnaturação da sequencia de DNA dupla fita originada e hibridização de um segundo 
primer de tamanho n - 1. Todas os passos referentes a primeira etapa são repetidos 
e no final temos um DNA molde todo coberto por dinucleotídeos informativos. 
O segundo primer é um nucleotídeo menor que o primeiro utilizado e este fato faz 
com que os dinucleotídeos informativos sejam incorporados uma posição antes dos 
dinucleotídeos informativos incorporados na primeira etapa. Assim, teremos na 
segunda etapa um dos nucleotídeos do dinucleotídeo informativo incorporado numa 
nova posição e o outro incorporado numa posição que já era conhecida da primeira 
etapa. Desta forma, cada nucleotídeo é sequenciado duas vezes, sendo esta uma das 
vantagens deste método. Este processo é repetido para as etapas três, quatro e cinco 
que utilizam, respectivamente, primers de tamanho (n - 2), (n - 3) e (n - 4). Após estas 
cinco etapas, temos como resultado um sistema de cores que representa a informação 
contida ao longo de toda extensão do DNA alvo (Figura 19).
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Figura 19. Princípio da técnica SOLiD. Cinco etapas distintas, baseando-se em hibridização de sondas 
fluorescentes, são necessárias para o sequenciamento do DNA molde. Na primeira (em “A”), temos a 
ligação da primeira sonda (contendo, neste exemplo, o dinucleotídeo informativo AT) ao complexo 
formato por: DNA alvo a ser sequenciado (cor cinza), adaptador P1 (cor laranja) e bead (microesfera 
amarela). O adaptador funciona como molde para hibridização de um primer de tamanho n (cor 
azul). Em seguida a DNA ligase faz a ligação covalente do último nucleotídeo do primer que contem 
um fosfato livre na extremidade 5’ (adenina) com o primeiro nucleotídeo informativo da sonda que 
contêm um OH livre (timina), conforme pode ser visto na região ampliada. Em “B”, temos a excitação 
do fluoróforo que emite fluorescência dependendo do dinucleotídeo incorporado. Esta fluorescência 
é registrada e convertida, pela utilização de softwares, em cores. Em “C”, temos a clivagem num ponto 
específico da sonda liberando as três bases universais e o fluoróforo. Uma nova sonda é adicionada 
com posterior excitação do fluoróforo e clivagem no ponto específico, liberando as bases universais 
e o fluoróforo. D) este passo é repetido inúmeras vezes, até que toda a extensão do DNA molde seja 
coberto por dinucleotídeos. E) A sequencia de DNA dupla fita é desnaturada e inicia-se a segunda 
etapa de sequenciamento com um primer de tamanho n - 1. Este processo é repetido para as etapas 
três, quatro e cinco que utilizam, respectivamente, primers de tamanho (n - 2), (n - 3) e (n - 4). Após 
estas cinco etapas, temos como resultado um sistema de cores que representa a informação contida 
ao longo da extensão do DNA alvo.

O próximo passo consiste em decodificar as cores obtidas nas cinco etapas descritas 
anteriormente em sequencias de nucleotídeos. Para aprender como este processo é 
feito é preciso primeiro entender que a combinação dos quatro nucleotídeos resulta 
em 16 dinucleotídeos possíveis (Figura 20). No entanto, o método utiliza apenas 
quatro tipos de fluoróforos (quatro cores). Assim, teremos uma cor representando 
quatro dinucleotídeos. Como saber então qual dinucleotídeo uma determinada 
cor representa? A resposta vem do conhecimento do nucleotídeo pertencente a 
posição zero (último nucleotídeo do primer de tamanho n -1), que geralmente é 
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Figura 20. Decodificando cor em sequencia de nucleotídeos no método SOLiD. Combinando os 
quatro nucleotídeos temos como resultado 16 dinucleotídeos, que são representados por quatro 
cores distintas (vermelho, verde, azul e amarelo). Consequentemente, é preciso utilizar a mesma 
cor para representar quatro dinucleotídeos. A decodificação da cor em sequencia é efetuada pelo 
conhecimento da base referente a posição 0 do sequenciamento (última posição do primer de tamanho 
n - 1), que neste exemplo é uma adenina. Desta forma é possível conhecer o nucleotídeo referente a 
uma determinada cor. Neste exemplo, podemos dizer que o vermelho corresponde ao dinucleotídeo 
AT. Como cada base é sequenciada duas vezes, temos que a segunda base do dinucleotídeo 
descoberto (timina) tem que ser igual a primeira base do dinucleotídeo seguinte (timina). Seguindo 
este raciocínio, é possível seguir um “caminho” e descobrir a sequencia de nucleotídeos do DNA 
sequenciado, que neste exemplo é ATGGA.

uma adenina. Sabendo que a primeira base é uma adenina e considerando que cada 
base é sequenciada duas vezes, temos que a segunda base deste nucleotídeo tem 
que ser igual a primeira base do dinucleotídeo seguinte. Seguindo este raciocínio 
é possível seguir um caminho e chegar na sequencia de nucleotídeos final do DNA 
molde. Desta forma é possível conhecer qual dinucleotídeo uma determinada cor 
representa (Figura 20).

Esta é a tecnologia de segunda geração que proporciona maior acurácia, devido 
ao fato de cada base ser sequenciada duas vezes. Como o erro é, na maioria das 
vezes, aleatório; a probabilidade de ocorrer dois erros na mesma posição, durante 
o sequenciamento, é quase zero. Por esta razão esta plataforma é a mais indicada 
para estudos de polimorfismos (SNPs), os quais são confundidos com erro de 
sequenciamento em outras plataformas.

O tamanho dos fragmentos gerados são de no máximo 75 pb podendo ser gerado 
até 1 bilhão de reads por corrida. A versão 5500 xl, lançada recentemente, alterou 
o princípio da PCR, passando a amplificar as moléculas na própria lâmina (como 
acontece na plataforma illumina) e não mais utilizando PCR em emulsão. A diferença 
principal para a plataforma illumina é a movimentação das moléculas ao longo da 
placa após a amplificação em decorrência de sua desnaturação. Como resultado, 
houve uma diminuição dos custos e tempo de preparo das amostras, sendo de 2 a 
4 vezes mais produtivo.
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Figura 21. Novos sequenciadores da Applied Biosystem.

Mesmo com todos os esforços, a tendência é que SOLiD seja cada vez menos 
utilizado com o lançamento, pela Applied Biosystem dos sequenciadores Ion PGM 
(Personal Genome Machine) e Ion Proton visto que estes novos sequenciadores 
possuem metodologias muito mais simples e baratas, diminuindo o custo de 
sequenciamento. (Figura 21).

Conforme visto nas seções anteriores, o sequenciador 454 mede a luz emitida 
como consequência da liberação do pirofosfato. Os dois sequenciadores mencionados 
anteriormente baseiam-se numa abordagem similar a plataforma 454®; a diferença é 
que neste caso, mede-se o hidrogênio liberado. Para termos uma idéia do poder deste 
tipo de sequenciador, a promessa de sequenciar o genoma humano em um dia por mil 
dólares tornou-se realidade.

Cronologia e evolução do sequenciamento
Até meados da década de 70 o DNA era a biomolécula mais difícil de ser analisada, 
sendo sua análise efetuada através de métodos indiretos, o que dificultava a 
identificação das sequencias que por consequência ocorriam após um período longo 
de tempo. Este problema foi resolvido com o surgimento, nesta mesma década, de duas 
metodologias independentes: uma proposta por Maxam e Gilbert e outra proposta 
por Sanger. Como resultado imediato, este avanço permitiu clonar e sequenciar genes 
específicos. Conforme visto nas seções anteriores, os diversos aprimoramentos do 
método de Sanger resultaram no desenvolvimento dos sequenciadores automatizados, 
suplantando a metodologia proposta por Maxam e Gilbert. O primeiro sequenciador 
automatizado utilizou a metodologia de Sanger et al. (1977) modificada por Edwards 
et al. (1990), liderando a pesquisa genômica por aproximadamente 30 anos, 
sendo responsável pelo sequenciamento de diversas espécies. O primeiro genoma 
sequenciamento foi de um vírus, o do fago ϕX174 em 1975. Em 1995, 20 anos depois, 
foi sequenciado o primeiro genoma de um organismo de vida livre, o da bactéria 
Haemophilus influenzae (Fleischmann et al., 1995), com 1,8 Mpb.
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Os cinco anos seguintes foram marcados pela publicação do sequenciamento do 
genoma de mais de 50 outras espécies, destacando-se: as bactérias Mycobacterium 
tuberculosis (Cole et al., 1998) por causar a tuberculose e Escherichia coli que é um 
dos principais patógenos humanos (Blattner et al., 1997); e o eucarioto Plasmodium 
falciparum (Gardner, Hall, et al., 2002; Gardner, Shallom, et al., 2002; Hall et al., 2002; 
Hyman et al., 2002), causador da malária. Neste intervalo foram publicados ainda 
genomas mais complexos, como: da levedura, da mosca-das-frutas, de Caenorhabditis 
elegans e Arabidopsis thaliana (Brown, 2003). Finalmente, tivemos o sequenciamento 
de genomas de mamíferos, como o humano (Lander et al., 2001), do rato (Waterston 
et al., 2002) e do chimpanzé (Mikkelsen et al., 2005).

O crescente número de sequenciadores de segunda geração vendidos tem causado 
um crescimento no número de genomas sequenciados numa proporção inimaginável. 
Em Dezembro de 2015, foram registrados 36.052 projetos de sequenciamento 
finalizados (7.747 concluídos e 28.305 classificados como draft permanentes), 
33.571 projetos em andamento e 1.856 projetos de sequenciamento de regiões de 
interesse do genoma (http://genomesonline.org). O número total de projetos (71.479) 
evidencia que estamos vivendo uma revolução genômica.

A enorme quantidade de dados genômicos, oriundos dos diversos projetos de 
sequenciamento, culminou no surgimento de inúmeros bancos de dados biológicos, 
destacando-se o NCBI (National Center for Biotechnology Information) (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/), o EBI (European Bioinformatics Institute) (http://www.ebi.ac.uk/) 
e o DDBJ (DNA Data Bank of Japan) (http://www.ddbj.nig.ac.jp/).

O programa brasileiro de sequenciamento de genomas nasceu devido a iniciativa da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo e resultou no sequenciamento 
do genoma da bactéria Xylella fastidiosa (primeiro fitopatógeno a ser completamente 
sequenciado no mundo), constituindo num dos principais feitos da ciência nacional. 
Os investimentos em infraestrutura e capacitação de inúmeros pesquisadores foram 
essenciais para o surgimento, em seguida, dos três outros importantes projetos: 
SUCEST (Sugar Cane EST), Xanthomonas campestris (segundo fitopatógeno) e do 
Câncer Humano (HCGP). Este último foi estimado em 12 milhões e teve a participação 
de entidades públicas (FAPESP) e privadas (Instituto Ludwig de Pesquisas sobre o 
Cancer - ILPC).

As tecnologias de sequenciamento de terceira geração, ainda em fase de 
desenvolvimento, prometem novamente revolucionar a ciência genômica por diminuir 
ainda mais o custo do sequenciamento. Ainda há controvérsias em sua definição, mas 
alguns autores consideram como de terceira geração as técnicas que não se baseiam 
em fluorescência ou luz. Outros consideram como de terceira geração as técnicas que 
prometem sequenciar fragmentos muito maiores do que os fragmentos sequenciados 
atualmente.

Sanger × tecnologias de sequenciamento de segunda geração
A técnica de sequenciamento proposta por Sanger no final da década de 70 foi 
aperfeiçoada e como resultado, o método passou de manual (caro e oneroso) à 
automatizado (rápido e com pouca intervenção humana). Uma das mudanças na 
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Tabela 2. Comparação do método de Sanger automatizado com as principais plataformas de 
sequenciamento de segunda geração.

Sanger 454 SOLiD Illumina

Tamanho dos reads Longos Médios - Longos Curtos - Médios Curtos - Médios

Bases por corrida Muito pouco Poucas Muitas Muitas

Custo Muito alto Médio Muito Baixo Muito Baixo

Vantagem Reads longos Reads longos Muitos reads e
estudo de SNPs

Muito reads

Desvantagem Trabalhoso e 
muito caro

Erros em regiões 
homopoliméricas

Reads curtos* Reads curtos *

* Este problema está sendo resolvido com o aperfeiçoamento dos novos sequenciadores.

técnica original foi a substituição dos compostos radioativos danosos a saúde humana 
por fluoróforos, sendo esta a base das plataformas Illumina e Applied Biosystems. 
De modo geral, as plataformas de sequenciamento de segunda geração têm suprido 
muitas das limitações do método de Sanger automatizado, tais como: custo, tempo 
e quantidade de dados produzidos em uma única corrida. O desenvolvimento dos 
sequenciadores de segunda geração causou uma revolução na genômica, uma vez que 
um único sequenciador fazia o trabalho de 30 mil outros baseados na metodologia de 
Sanger (Mardis, 2008; Cullum et al., 2011).

Como resultado da automação das metodologias de sequenciamento, houve uma 
significativa diminuição dos custos global, permitindo que laboratórios menores, 
espalhados pelo mundo, começassem a planejar e desenvolver seus próprios projetos 
genomas. Este fato, aliado ao número crescente de sequenciadores vendidos, tem 
resultado numa liberação exponencial do número de fragmentos sequenciados.

As principais diferenças entre os sequenciadores discutidos nesta seção são 
apresentadas na Tabela 2.

Sequenciamento do genoma humano
O sequenciamento do genoma humano foi efetuado, de forma independente, por um 
consórcio público e pela empresa privada Celera Genomics, tendo como objetivo a 
identificação, na ordem correta, dos 3 bilhões de nucleotídeos que compõe o genoma. 
O consórcio público foi iniciado em 1989 com a participação de aproximadamente 
5000 cientistas distribuídos em centenas de laboratórios pelo mundo e tinha a 
previsão de término para 2005. Estima-se que o projeto público tenha utilizado 
600 sequenciadores, contra 300 (todos situados no mesmo prédio) utilizados pela 
empresa privada, coordenada pelo pesquisador Craig Venter. Esta empresa tinha 
a intenção de patentear vários dos genes sequenciados e de cobrar pelo acesso às 
informações geradas, tendo sua entrada antecipado a finalização do projeto para 2003.

Após mais de uma década de trabalho, o médico-geneticista Francis Collins 
que na época era diretor do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano 
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e Craig Venter, presidente da Celera Genomics (empresa que ele mesmo fundou) 
anunciaram em 2001, o primeiro rascunho do genoma humano. O consórcio público, 
mais cuidadoso e preocupado com as análises efetuadas, utilizou a metodologia de 
shotgun hierárquico, sequenciando um cromossomo por vez. Este fato tornava a 
montagem mais segura e confiável. O sequenciamento efetuado pela empresa Celera 
era mais ambicioso e arriscado, pois sequenciou o genoma completo de uma só vez, 
através da técnica “shotgun de genoma inteiro” (WGS). Esta empresa utilizou uma 
estratégia extremamente elegante que foi a clonagem de fragmentos de tamanhos 
diferentes (2 mil, 10 mil e 130 mil pares de bases) em vetores apropriados, produzindo 
três bibliotecas que tiveram as extremidades de seus insertos sequenciados.

Somente em abril de 2003 o projeto terminou, dois anos antes da data prevista 
oficialmente, mas apenas em 2007 foi publicada a primeira sequencia completa de 
um organismo diploide que era do próprio Craig Venter.

Foram obtidos como resultado do consórcio público, aproximadamente, 30 milhões 
de fragmentos medindo cerca de 800 pb que correspondem a cerca de 24 bilhões de 
bases (uma cobertura de oito vezes se considerarmos que o genoma humano tem 
3 bilhões de nucleotídeos).

Este feito revolucionou o estudo de diversas áreas, principalmente a ciência 
biomédica, por permitir descobrir a causa de inúmeras doenças.

Montagem de genomas
O ideal seria sequenciar o genoma inteiro ou o maior tamanho de fragmento possível. 
No entanto, a maioria das técnicas de sequenciamento apresentadas anteriormente 
utiliza a enzima DNA polimerase para incorporação de nucleotídeos a cadeia de DNA 
nascente, sendo o tamanho dos fragmentos gerados, uma limitação destas técnicas, 
uma vez que a processividade desta enzima é limitada. Como conseqüência são gerados 
fragmentos pequenos, se comparados ao tamanho do genoma, medindo no máximo 
800 pares de bases.

Neste ponto, surge um grande problema que é colocar estes milhares de fragmentos 
obtidos, na ordem correta após o sequenciamento, processo intitulado montagem do 
genoma. Como montar então genomas com milhões ou até mesmo bilhões de pares 
de bases? Este processo é efetuado devido ao desenvolvimento de vários programas 
de montagem (assemblers) que alinham os reads (fragmentos) gerados baseando-se 
em regiões de sobreposição entre eles para produzir sequências únicas denominadas 
contigs (Figura 22).

Um passo anterior à montagem consiste na retirada de regiões que não fazem 
parte do genoma do organismo sequenciado, tais como vetores e adaptadores. O ideal 
é que após a ordenação destes fragmentos, obtenhamos uma sequencia única para 
genomas circulares, ou várias sequencias contiguas, representando o número total 
de cromossomos da espécie.

Um problema que persiste, mesmo com o crescente investimento no refinamento 
dos programas de montagem, é a montagem de regiões repetidas do genoma, devido 
a dificuldade de ordenar corretamente estas regiões. Outro problema inerente aos 
sequenciadores atuais é a incorporação errônea de nucleotídeos, pela DNA polimerase, 
à cadeia de DNA nascente. Como resultado, temos dentre os milhares de fragmentos 
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Figura 22. Geração de sequencias contigs através do alinhamento de reads contendo regiões de 
sobreposição durante a etapa de montagem de um genoma.

amplificados alguns contendo determinados nucleotídeos incorporados de forma 
equivocada pela polimerase. Para contornar o problema referente a incorporação 
errônea de nucleotídeos a cadeia de DNA, torna-se necessário que cada posição de 
base do cromossomo seja representada várias vezes, fazendo com que o número de 
bases sequenciadas seja dez vezes ou mais o tamanho do genoma original (Bouck 
et al., 1998).

Outra forma de resolver os problemas de montagem apresentados anteriormente 
foi associar um valor de qualidade (Base-Calling) a cada nucleotídeo sequenciado, 
fato este que permite eliminar ou mascarar sequencias (ou nucleotídeos) com baixo 
valor de qualidade.

Predição gênica
Após sequenciar e “montar” o genoma de um determinado organismo é preciso efetuar 
uma varredura neste em busca das sequencias de nucleotídeos correspondentes a cada 
um de seus genes (predição gênica) ou de outras regiões de interesse. Existem, para esta 
finalidade, diversos programas de bioinformática, cada um com suas peculiaridades 
metodológicas. O princípio básico desta metodologia consiste em fazer com que o 
programa reconheça nucleotídeos que são característicos de um determinado tipo de 
elemento gênico. Desta forma é possível identificar: regiões promotoras, junção dos 
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éxons com os íntrons, os códons de início e parada da tradução e consequentemente 
onde começam as regiões 5’ e 3’ UTR (regiões não traduzidas “Untranslated Regions”). 
Desta forma, os programas são capazes de predizer a sequencia do gene, identificando 
o conjunto gênico de um organismo após seu sequenciamento. Os sítios conservados 
mencionados acima podem ser encontrados no gene hipotético representado na 
Figura 23.

Programas específicos podem ser utilizados para identificação de outras regiões 
do genoma, tais como: marcadores moleculares, regiões repetitivas, elementos 
transponíveis, dentre outras. Para termos uma noção, aproximadamente 98,5 % do 
DNA humano não codifica proteína.

Anotação gênica
O processo de anotação consiste em descobrir os diversos elementos presentes no 
genoma e atribuir, a eles, o máximo de informações biológicas possível (Stein, 2001). 
Na grande maioria das vezes estamos interessados em descobrir os genes e suas 
respectivas funções (ou seja, seu provável produto) a fim de entender os fenômenos 
biológicos que acontecem nos organismos.

Figura 23. Sítios gênicos conservados. A sequencia de nucleotídeos é numerada começando pela 
primeira base do códon de iniciação ATG (+1) (em roxo), e os números na margem direita representam 
a posição do último nucleotídeo de cada linha em relação ao códon de iniciação. Os éxons estão 
indicados em vermelho (7 no total) e as regiões entre os éxons são os íntrons (6 no total). Sítios 5’ e 
3’ conservados, flanqueando os exóns estão sublinhados em todos os íntrons. Domínios conservados 
envolvidos na transcrição de eucariotos (ex: TATAA, CAAT e motivos CT) estão em negrito na região 
5’ não codificante. Sublinhado azul a 3’ do códon de terminação (TAG) mostra um potencial sítio de 
poliadenilação. Os códons de início e final da tradução estão em roxo.
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Como visto na seção anterior, a predição de ORFs é uma das maneiras de obtermos 
o conjunto gênico de um determinado organismo após o sequenciamento de seu 
genoma. Outra maneira seria sequenciar o transcriptoma desta espécie. O princípio 
é o mesmo nestes dois casos, sendo a anotação feita através da comparação das ORFs 
ou dos transcritos com genes homólogos previamente anotados disponíveis em banco 
de dados públicos.

A anotação pode ser automática ou manual. A primeira é efetuada através de 
programas de bioinformática capazes de anotar o conjunto gênico de um organismo 
de uma só vez. A segunda é muito mais demorada, pois é efetuada, pelo anotador, para 
cada gene separadamente. Neste caso dizemos que houve uma curadoria, ou seja, o 
processo foi feito de maneira mais cuidadosa. É evidente que a segunda forma é a mais 
indicada por ser mais confiável. Na prática, ocorre os dois tipos de anotação, sendo a 
anotação automática mais comum devido a grande quantidade de dados biológicos 
gerados e devido ao tempo gasto para efetuar a anotação manual.

UniProtKB/Swiss-Prot (http://www.uniprot.org/uniprot/) (Magrane, 2011) é 
o principal banco de dados biológico destinado ao armazenamento de sequencias 
protéicas revisadas (anotadas manualmente).

Diversos programas de bioinformática destinados a este propósito surgiram em 
consequência da grande quantidade de dados genômicos gerados diariamente. Dentre 
estes, temos o Glimmer, o RBSfinder, o tRNAscan, o GeneMark e o BLAST2GO (Conesa 
et al., 2005).

O princípio básico destes programas baseia-se em comparar a sequencia de cada 
ORF ou transcrito, através de programas de alinhamento, com os diversos tipos de 
bancos de dados disponíveis, tais como: KEGG, GenBank, COG, Interpro, PSORT 
e outros. Dentre os principais programas de alinhamento destacam-se o ClustalW 
(Thompson et al., 1994).

Desta forma, é possível identificar em genomas recém sequenciados: os genes, 
as regiões promotoras, as seqüências repetitivas, os RNAs estáveis, os RNAs não 
codificantes (tRNA, rRNA, snRNA), além de inúmeros outros elementos.

Grande parte das sequencias depositadas nos bancos de dados públicos estão 
erroneamente anotadas e mesmo assim, estas sequencias servem de base para a 
anotação de ORFs e transcritos. A propagação do erro constitui no maior problema 
que a anotação enfrenta hoje.

Mapas genômicos
As informações genéticas contidas no genoma podem ser representadas por diversos 
tipos de mapas genômicos, dentre os quais destacamos: mapas genéticos, físicos, de 
restrição, de bandeamento cromossômico, de ligação genética, dentre inúmeros outros. 
Estes podem ser utilizados para representar as informações genéticas contidas em 
mitocôndrias, cloroplastos e plasmídeos.

O foco desta sessão são os mapas físicos que consistem na representação da ordem 
dos genes no cromossomo, levando em consideração a distância relativa entre eles. 
Esta representação permite conhecer a localização de um gene no cromossomo 
assim como suas regiões adjacentes, permitindo estudar as relações entre genes e 
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espécies. Este tipo de mapa nos permite ainda: identificar regiões do genoma com 
maior probabilidade de ocorrer recombinação, construção de linhagens genéticas e 
descoberta de funções de genes.

Os mapas físicos (Figura 24) utilizam o número de pares de bases (pb) como unidade 
para mensurar a distância entre os genes e podem trazer inúmeras informações, tais 
como: número de genes, suas respectivas posições, orientações, nomenclatura e 
função. A Figura 24 exemplifica um mapa de bandeamento cromossômico. A partir 
deste foi construído um mapa físico contendo 23 genes de um total de 1.444 existentes 
no cromossomo 4 humano. A resolução dos mapas físicos (quantidade de informação 
contida) varia em função do que se quer mostrar com a representação.

Genomas incompletos (draft): problemas e soluções
A maioria dos genomas sequenciados e montados até o momento é representada por 
draft (que ainda não foram finalizados), podendo este fato ser devido a uma ou mais 
das seguintes causas:
•	 baixa cobertura proporcionada pelos reads sequenciados,
•	 configuração inadequada dos softwares de montagem,
•	 alto percentual de reads com baixa qualidade,
•	 genomas com alto percentual de regiões repetitivas,
•	 genomas com alto percentual de elementos móveis (transposons e retrotransposons),

Figura 24. Mapa de bandeamento do cromossomo 4 humano e mapa físico evidenciando posição, 
identificação e função de alguns genes.
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•	 presença de reads/contigs quiméricos,
•	 posicionamento errado dos mate-pairs,
•	 erros causados pelo sequenciamento,
•	 presença de vetores e adaptadores nos reads,
•	 contaminação do material genético gerando reads que não pertence ao organismo 

de interesse.
•	 dificuldade em sequenciar regiões complexas do genoma, tais como centrômeros, 

telômeros e compressões.

Em decorrência de um ou mais destes problemas, podemos ter uma montagem 
mau sucedida, resultando em genomas com gaps, mismatches, indels ou polimorfismo. 
Neste caso temos o numero de contigs maior do que o número de cromossomos da 
espécie.

Existe uma relação inversa entre o tamanho dos reads gerados e o grau de cobertura 
necessária para uma montagem confiável do genoma. Lander & Waterman (1988) 
mostraram, através de análises estatísticas, que uma cobertura de 8 a 10 vezes é 
suficiente para montagem de genomas menos complexos. Para reads muito pequenos, 
tais como os gerados pela plataforma SOLiD®, esta cobertura deve ser bem maior. 
Para termos uma idéia, a montagem do genoma humano utilizando esta abordagem 
necessitaria de uma cobertura de aproximadamente 30 vezes.

Genomas incompletos trazem prejuízos incalculáveis a comunidade científica, pois 
limitam muito as análises e mesmo as possíveis de serem efetuadas são prejudicadas 
devido a incerteza dos resultados encontrados. A dúvida geralmente consiste em saber 
se um gene (ou uma proteína ou uma determinada via), não foi encontrado numa 
determinada espécie por não existir nela ou porque seu genoma está incompleto?

Uma montagem bem sucedida requer inúmeros cuidados que devem começar no 
desenho racional do experimento (identificar a cobertura necessária), eliminar os 
contaminantes da biblioteca (caso existam), tratar adequadamente os reads antes da 
montagem para retirada de vetores, adaptadores e regiões de baixa complexidade e 
por fim, configurar corretamente o software utilizado em função dos dados gerados 
e do objetivo proposto.
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