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Resumo

No contexto da genômica/transcriptômica, uma das principais formas de se obter informação a partir dos dados

gerados pelas máquinas de sequenciamento é através da comparação das sequências de DNA/RNA geradas com

outras sequências já anotadas. Infelizmente, porém, esse tipo de processamento nem sempre pode ser realizado,

seja por falta de uma sequência de referência, seja pelo fato dessa sequência estar mal anotada. No intuito de

amenizar esse problema, uma nova forma de análise comparativa vem surgindo recentemente, que envolve não

mais duas sequências, mas uma sequência e um grafo especial, denominado grafo de sequências. Esses grafos

podem ser de vários tipos e representam, basicamente, sobreposições entre sequências. Por poderem ser facilmente

constrúıdos a partir de fragmentos de DNA/RNA, e incluir informações diversas sobre esses fragmentos, esses

grafos tornam-se úteis quando uma sequência de referência não está dispońıvel. Dadas essa considerações, o

objetivo deste projeto é o estudo e implementação de algoritmos eficientes para alinhamento de sequências em

grafos de sequência.

1 Introdução e justificativa

Dentre os avanços recentes na área de Biotecnologia destacam-se as novas tecnologias de sequenciamento

[6, 11, 16, 37]. Baseados nessas tecnologias, protocolos de sequenciamento atuais, como o RNA-Seq [42] por

exemplo, conseguem gerar uma quantidade expressiva de dados, com taxa de erros menor e custo bem inferior

em relação às sequências obtidas usando-se as tecnologias tradicionais de sequenciamento.

Dadas as sequências resultantes de um protocolo de sequenciamento, elas precisam ser processadas na busca

por informações diversas a respeito do genoma/transcriptoma sendo estudado (ex. quantidade de cromossomos

do genoma, localização e funcionalidade dos seus genes, os tipos de RNAs presentes no citoplasma da célula no

momento da extração dos transcritos, a quantidade de cada um desses RNAs, a diferença no ńıvel de expressão

gênica em condições distintas, etc.). Uma das formas de se realizar esse processamento é através do mapeamento

das sequências em um genoma/transcriptoma de referência evolutivamente próximo ao do organismo de interesse.

O principal problema dessa estratégia é que esse genoma/transcriptoma de referência pode não existir, estar mal

anotado ou incluir um número considerável de erros [33].

Uma alternativa ao mapeamento de sequências em um genoma/transcriptoma de referência consiste no seu

mapeamento em grafos especiais denominados grafos de sequência [31]. Nesses grafos, os vértices representam

sequências (de DNA ou RNA) e as arestas sobreposição entre elas. A principal motivação para o uso desses

grafos como alternativa de comparação está no fato de que eles podem ser facilmente constrúıdos a partir de um

conjunto de sequências e também no fato de que eles podem incluir informações diversas a respeito das sequências

sobre as quais foram constrúıdos.

Dentre os vários grafos de sequência existentes, destacam-se o grafo de sobreposição, o grafo de strings e o

grafo de De Bruijn. Corroborando a intuição de que os grafos de sequência armazenam informações importantes

para o processamento dos dados obtidos a partir do sequenciamento de um genoma/transcriptoma, estudos
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recentes [21, 23] mostram que o mapeamento de fragmentos de RNA em grafos de De Bruijn permite um melhor

tratamento de regiões repetidas dentro do genoma, além do mapeamento de um número maior desses fragmentos,

sem comprometimento da exatidão e do desempenho dessa tarefa.

Dado o exposto acima, o objetivo principal deste projeto é o estudo do problema do alinhamento de

sequências em grafos de sequências. Mais especificamente, estamos interessados na modelagem desse problema,

no desenvolvimento de algoritmos e/ou heuŕısticas eficientes para ele e na aplicação dessas soluções em casos de

testes reais, dando atenção especial aqui a fragmentos longos provenientes de experimentos RNA-Seq.

2 Sequenciamento de DNA/RNA

Até meados de 2008, uma das principais formas de se estudar um organismo de interesse era através de uma

análise detalhada do seu genoma, tendo como primeiro passo o sequenciamento do DNA daquele organismo. Esse

sequenciamento era feito, tradicionalmente, por um método denominadoMétodo Sanger de Sequenciamento

[34, 35], que consistia, basicamente, na clonagem da molécula de DNA de interesse, quebra desses clones em

vários fragmentos de aproximadamente 600bp, e no sequenciamento desses fragmentos por máquinas espećıficas,

baseadas em eletroforese capilar. Aqui, destacam-se a AB370 e a AB3730xl, ambas desenvolvidas pela Applied

Biosystems, em 1987 e 1998, respectivamente.

Gradativamente, o Método Sanger de Sequenciamento foi sendo substitúıdo por novos métodos de sequenci-

amento, comumente conhecidos como Métodos de Sequenciamento de Nova Geração (NGS, do inglês Next

Generation Sequencing) [37]. Com funcionamento parecido ao do método Sanger, os métodos de nova geração

também se baseiam na amplificação do DNA alvo através da incorporação de desoxirribonucleot́ıdeos trifostatos,

marcados com alguma substância fluorescente, como o fluoróforo. Essa reação é catalisada pela DNA polimerase

e ocorre em vários ciclos de śıntese do DNA. Durante cada ciclo, no momento da incorporação dos desoxirribo-

nucleot́ıdeos trifostatos, eles são identificados através da luz refletida pelo fluoróforo correspondente. A principal

diferença entre o Método Sanger de Sequenciamento e os de nova geração está no fato de que esses últimos,

diferente do primeiro, sequenciam milhões de fragmentos ao mesmo tempo, podendo gerar uma quantidade bem

maior de dados a um custo bem menor.

Dentre as tecnologias de sequenciamento de nova geração existentes atualmente destacam- se o ABI/SOLiD

(www.appliedbiosystems.com), o Illumina/HiSeq (www.illumina.com) e o Roche/454 (www.454.com), que começa-

ram a ser comercializadas em 2007. Elas se diferenciam, basicamente, na forma como as amostras a serem sequen-

ciadas são preparadas e na forma de detecção do sinal proveniente da substância fluorescente, o que determina o

número máximo de fragmentos posśıveis de serem sequenciados a cada rodada de execução, o tamanho máximo

de read que pode ser processado e a acurácia do sequenciamento. O 454, por exemplo, sequencia 1 milhão de

fragmentos, de tamanho máximo 400bp, por rodada de execução (10 horas), com acurácia acima de 99%. Por

outro lado, o HiSeq sequencia 3 bilhões de fragmentos, de tamanhos que variam de 36bp a 100bp, por rodada de

execução (2 a 11 dias), também com de acurácia acima de 99% [14].

Apesar dos avanços inegáveis proporcionados pelas tecnologias de sequenciamento de nova geração, a neces-

sidade que essas técnicas possuem de amplificar o DNA para que o sequenciamento seja realizado induz uma série

de limitações ao processo, sendo a principal delas o tamanho máximo dos fragmentos a serem sequenciados. Essa

limitação dificulta uma análise detalhada de variações estruturais no genoma, além de levar à montagens com ta-

xas de erros maiores que aquelas feitas com base em fragmentos gerados pelo Método Sanger de Sequenciamento

[22].

No intuito de contornar as limitações impostas pelas tecnologias de sequenciamento de nova geração, novos

métodos de sequenciamento começaram a surgir a partir de 2010. Conhecidos como Métodos de Sequenci-
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amento de Terceira Geração1 (TGST, do inglês Third Generation Sequencing Technology), esses métodos

baseiam-se em tecnologias distintas, como o sequenciamento de molécula única [6], o sequenciamento de molécula

única em tempo real [16], e o sequenciamento por nanoporos [11].

Sequenciadores baseados nos métodos de terceira geração são capazes de sequenciar fragmentos bem maiores

que aqueles processados pelos métodos de segunda geração, porém a uma taxa de erro também maior. Como

exemplo, o sequenciador PacBio RS II, baseado no sequenciamento de molécula única em tempo real, é capaz

de sequenciar fragmentos de tamanho igual a 54kbp, a uma taxa de erro máxima de 20%. Já o sequenciador

MinION, baseado no sequenciamento por nanoporos, é capaz de sequenciar fragmentos de tamanho igual a

150kbp, a uma taxa de erro máxima de 40% [1]. Apesar da taxa máxima de erro considerável, ambas essas

máquinas contam com algoritmos para detecção de erros que levam a uma excelente acurácia por nucleot́ıdeo.

No caso do PacBio RS II, esses algoritmos, juntamente com a distribuição aleatória dos erros caracteŕıstica

dessa máquina, permitem um sequenciamento com acurácia acima de 99,99% [4], e no caso do MinION, acima

de 99,95% [15].

Com o desenvolvimento das novas tecnologias de sequenciamento, vislumbrou-se a possibilidade de se es-

tudar um organismo de interesse não apenas com base no seu genoma, mas também através do sequenciamento

e análise do seu transcriptoma. Isso é atualmente realizado através de um experimento denominado RNA-Seq

[10, 42] que compreende, basicamente, 4 fases distintas: a extração dos transcritos presentes nas células, a frag-

mentação das moléculas de RNA, a transcrição reversa desses fragmentos e o sequenciamento de uma ou ambas

as suas pontas. O resultado final de um experimento de RNA-Seq, ou seja, os fragmentos de cDNA sequenciados,

denominam-se reads , e possuem tamanho variado dependendo da tecnologia de sequenciamento utilizada. Os

reads gerados a partir de sequenciadores de terceira geração são comumente denominados reads longos.

2.1 Processamento de fragmentos

Obtidas as sequências dos fragmentos de DNAs/RNAs de interesse, elas precisam ser processadas na busca

por informações úteis a respeito do genoma/transcriptoma sendo estudado. Um dos primeiros passos desse

processamento consiste na montagem dos fragmentos em artefatos maiores, no intuito de se obter uma sequência

mais próxima à da molécula original (de onde os fragmentos foram obtidos).

O problema da montagem de fragmentos corresponde a um problema dif́ıcil [29], com uma série de difi-

culdades relacionadas, sendo as principais delas aquela associadas a erros de sequenciamento, à existência de

fragmentos quimeras 2 e de regiões repetidas. No sentido de contornar essas dificuldades e montar um ge-

noma/transcriptoma mais próximo posśıvel ao real, uma série de programas foram desenvolvidos. Conhecidos

genericamente como montadores, esse programas costumam abordar o problema da montagem de duas formas

distintas: de novo ou por comparação.

Na montagem de novo, os fragmentos são montados utilizando-se, exclusivamente, informações relacionadas

às sequências desses artefatos. Isso é feito, normalmente, através da busca por caminhos espećıficos em grafos

especiais, denominados genericamente grafos de sequência.

Um Grafo de Sequência G(V,A, σ) corresponde a um grafo dirigido com conjunto de vértices V , conjunto

de arcosA e com uma sequência de caracteres constrúıda sob um alfabeto Σ associada a cada um dos seus vértices,

associação essa dada pela função σ : V → Σ∗ [9]. Dentre os grafos de sequência mais conhecidos destacam-se o

grafo de sobreposição [27], o grafo de strings [28] e o grafo de De Bruijn [3].

1A partir do surgimento dos Métodos de Sequenciamento de Terceira Geração, os de nova geração passaram a ser

conhecidos como Métodos de Sequenciamento de Segunda Geração
2Fragmentos quimeras correspondem a falsos fragmentos existentes na amostra formados pela junção de dois ou mais

fragmentos obtidos normalmente durante o experimento.
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O grafo de sobreposição representa os fragmentos a serem montados como vértices e a sobreposição entre eles

como arestas, e constitui a base de montadores como oMira [2], Newbler [25] e Celera [26]. O grafo de strings

é semelhante ao grafo de sobreposição, tendo como única diferença o fato de não possuir arestas transitivas. O

String Graph Assembler [38] é um exemplo de montador que se utiliza do grafo de strings. Finalmente,

no Grafo de De Bruijn, cada segmento de tamanho fixo k obtido a partir dos fragmentos é representado por

um vértice do grafo, e sobreposições entre eles de tamanho k − 1 por um arco do grafo. Esse tipo de grafo é

utilizado pelos principais montadores existentes atualmente, como Velvet [45], Soap de novo [20], Abyss [39]

e Allpaths [5].

Na montagem por comparação, utiliza-se de um genoma de referência como informação auxiliar na mon-

tagem da(s) molécula(s) alvo. Mais detalhadamente, nesse tipo de montagem, realiza-se um mapeamento dos

fragmentos na sequência genômica de um organismo evolutivamente próximo àquele sendo estudado. Através

desse mapeamento, realizado por programas espećıficos denominados mapeadores, fragmentos mapeados em uma

mesma região, ou locus, do genoma/transcriptoma de referência, são então alinhados para a obtenção da sequência

consenso de cada DNA/RNA sendo montado.

Os mapeadores de fragmentos em genomas/transcriptomas de referência funcionam, basicamente, através

da construção inicial de um ı́ndice para o genoma/transcriptoma de referência e/ou para os fragmentos, que é

então utilizado para encontrar a posição correta de cada fragmento naquele genoma/transcriptoma. Esse ı́ndice

pode ser constrúıdo de várias formas, sendo as duas mais comuns aquelas baseadas em tabelas de dispersão

e aquelas baseadas na transformada de Burrows-Wheeler [7]. Dentre os mapeadores baseados em tabelas de

dispersão, destacam-se o GSNAP [44], MAQ [18] e RMAP [40], e dentre aqueles baseados na transformada de

Burrows-Wheeler destacam-se o Bowtie [13], o BWA [17] e o SOAP2 [19].

A montagem de novo possui a vantagem de não necessitar de um genoma de referência para realização de

sua tarefa, sendo então bastante útil para se trabalhar com organismos cuja sequência genômica ainda não foi

determinada. No caso de organismos que possuem um genoma de referência, essa estratégia tem a vantagem de

permitir a anotação de novos transcritos e isoformas de um gene. A desvantagem dela está no uso elevado de

recursos computacionais, sobretudo de memória, e na necessidade de se ter um número considerável de fragmentos

a serem montados de forma a se chegar a um bom resultado. Com relação à montagem por comparação, ela

tem a vantagem de gastar menos recursos computacionais e prover bons resultados com um número menor de

fragmentos que aqueles necessários pela montagem de novo [8]. De fato, dado um genoma de referência bem

anotado, a montagem por comparação provou-se ser melhor que aquela realizada de de novo [24].

Apesar das vantagens associadas à montagem por comparação em relação à montagem de novo, a sua

efetiva utilização só é posśıvel quando da existência de um genoma bem montado e anotado de um organismo

evolutivamente próximo àquele sendo estudado. Infelizmente, um genoma com essas caracteŕısticas nem sempre

existe [33], o que constitui a principal limitação quanto ao uso da montagem por comparação.

No sentido de contornar as dificuldades associadas à montagem de fragmentos por comparação quando da

não existência de um genoma de referência devidamente montado e anotado, estudos recentes apontam para

a possibilidade de se mapear esses fragmentos em grafos de sequências. A principal motivação por trás dessa

possibilidade está no fato de que os grafos de sequência possuem mais informação que o genoma/transcriptoma

de referência em si, sendo assim uma referência mais completa e menos enviesada.

A possibilidade de se mapear fragmentos em grafos de sequência dá origem a um problema conhecido

na literatura como Problema do Alinhamento de Sequências em Grafos de Sequência, em tradução livre, que

constitui o foco principal deste projeto. Mais detalhes sobre esse problema podem ser vistos a seguir.
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3 Alinhamento de sequências em grafos de sequência

Observe que um percurso qualquer num grafo de sequência induz uma sequência, formada pela concatenação

da sequência de caracteres associada a cada vértice adjacente daquele percurso, com as sobreposição entre as

arestas aparecendo uma única vez nessa concatenação. O percurso formado pelos vértices rotulados ACA, CAA,

AAC e ACC no grafo de De Bruijn da Figura 1, por exemplo, induz a sequência ACAACC.

Figura 1: Exemplo de um grafo de De Bruijn constrúıdo para um conjunto S formado por todas as
palavras de tamanho 4 constrúıdas sobre o alfabeto Σ = {A,C} e k = 3.
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Dadas as observações acima, o Problema do Alinhamento de Sequências em Grafos de Sequência

– PASGS consiste em, dados como entrada uma sequência s, de tamanho m, e um grafo de sequência G(V,A, σ),

encontrar um percurso c em G cuja sequência s′ induzida por ele seja a mais semelhante posśıvel à sequência s.

3.1 Trabalhos relacionados

Um dos primeiros artigos a tratar do problema do alinhamento de sequências em grafos foi escrito por

Navarro, no ano de 2000. Em seu artigo, intitulado “Improved approximate pattern matching on hypertext” [30]

Navarro propõe um algoritmo para alinhamento de uma sequência (padrão) em um hipertexto (grafo), permitindo

erros somente no padrão, de tempo O(m(|V |+ |A|)).

Mais recentemente, em um artigo ainda não publicado [32], Rautiainen e Marschall propuseram um algo-

ritmo muito similar ao proposto por Navarro, que alinha uma sequência em um grafo de sequências qualquer em

O(|V |+m|E|).

Tanto o algoritmo proposto por Navarro quanto aquele proposto Rautiainen e Marschall estão baseados na

busca por um caminho mı́nimo em um grafo especial, constrúıdo com base na sequência e no grafo dados como

entrada. A diferença entre eles está no fato de que, no segundo trabalho, um pré-processamento desse grafo

especial é feito de modo a remover alguns vértices supérfluos do grafo especial.

Um outro trabalho recente trata do problema do alinhamento de sequências em grafos dirigidos. Em [12],

Kavya et al. propõem um algoritmo baseado em programação dinâmica que permite o alinhamento de uma

sequência em um grafo dirigido, usando tanto uma função linear quanto uma função afim de penalização, em

Om|V ||A|.

Falando agora exclusivamente da tarefa de alinhar sequências em Grafos de De Bruijn, um dos primeiros

artigos que trata desse problema intitula-se “Read Mapping on de Bruijn Graphs” [21] e foi escrito por Limmaset
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et al. em 2016. Nesse artigo, o problema em questão é tratado pelos autores como um problema de otimização

combinatória denominado Problema do Mapeamento de Reads em Grafo de De Bruijn (PMRGB), em tradução

livre, que consiste em: dados um conjunto S de sequências sobre um alfabeto Σ, um inteiro k ≥ 2, uma palavra

q ∈ Σ∗ tal que |q| ≥ k, uma função de custo F : Σ × Σ → N e um limitante natural t, decidir se existe um

caminho no grafo de De Bruijn constrúıdo sobre S, composto de |q| − k + 1 nós, que induz uma sequência

m = m1 . . .m|q| ∈ Σ|q|, tal que
∑|q|

i=1
F (mi, qi) ≥ t.

O PMRGB foi provado ser NP-completo por Limasset et al. através de sua redução ao problema do

Caminho Hamiltoniano usando-se, para isso, dois problemas intermediários, a saber, uma variante do Problema

do Caixeiro Viajante Assimétrico e o Problema do Mapeamento de Reads em Grafos, ambos propostos pelos

mesmos autores do artigo. Uma heuŕıstica denominada BGREAT, baseada no paradigma tradicional de “seed

and extend”, foi então proposta pelos autores para o PMRGB.

Outro artigo que aborda o problema de se alinhar sequências em grafos de De Bruijn intitula-se “deBGA:

read alignment with de Bruijn Graph-based seed and extension” [23] e foi escrito por Liu et al. também em 2016.

Diferente do artigo de Limasset et. al, cujo foco principal é o problema do alinhamento de reads em um grafo

de De Bruijn, no artigo escrito por Liu et al. esse problema é utilizado como um problema intermediário no

tratamento de repetições e no mapeamento de reads em vários genomas de referência, e não somente em um

único.

A ferramenta desenvolvida por Liu et al., denominada deBGA (de Bruijn Graph-based Aligner), executa

sua tarefa seguindo os passos seguintes, também baseados na estratégia “seed and extend”. Primeiramente, um

grafo de De Bruijn é constrúıdo a partir dos (k + 1)-mers do(s) genoma(s) de referência, assim como um ı́ndice

para o que os autores chamam de unitigs, que correspondem às sequências dos caminhos no grafo de De Bruijn

que não possuem ramificações (unipaths). Num segundo passo, que consiste no alinhamento dos reads no grafo

de De Bruijn, os k-mers desses reads são usados como sementes e alinhados aos vértices do grafo de De Bruijn

utilizando-se o ı́ndice constrúıdo anteriormente. Sementes alinhadas aos mesmos vértices de um unipaths são

juntadas. Finalmente, para cada uma dessas junções, se todas as sequência locais em torno das suas posições

de alinhamento estão dentro do mesmo unipath, o read é alinhado diretamente com o unipath; caso contrário, o

deBGA clusteriza as sequências locais estendendo para fora o unipath on the fly e alinha separadamente o read

com as sequências clusterizadas.

Mesmo com a existência de alguns algoritmos polinomiais para o problema, vale salientar que, no contexto

da genômica/transcriptômica, esse problema ainda não pode ser considerado resolvido. Isso deve-se ao fato de

que tanto os fragmentos quanto os grafos em si podem ser consideravelmente grandes em aplicações reais, o

que torna proibitivo o tempo dos algoritmos, e até mesmo das heuŕısticas, propostas até aqui. Ademais, as

taxas de erros presentes nos fragmentos gerados por meio das últimas tecnologias de sequenciamento precisam

ser cuidadosamente tratadas para não levar a um mapeamento errôneo dos dados. Dadas essa considerações, o

problema a ser estudado neste projeto continua sendo um problema de interesse tanto teórico quanto prático.

4 Objetivos

4.1 Objetivo geral

O principal objetivo deste trabalho é o estudo detalhado do PASGS. Esse estudo será efetuado tanto do ponto

de vista teórico, com a proposição de novas modelagens para o problema, quanto prático, com a implementação de

soluções computacionais eficientes para ele e aplicação dessas soluções no alinhamento de fragmento provenientes

de experimentos de sequenciamento, com ênfase em reads longos provenientes de experimentos de RNA-Seq.

6



4.2 Objetivos espećıficos

Dentre os objetivos espećıficos deste projeto, estão:

• estudo detalhado do problema do alinhamento de sequências em grafos de sequência na busca por mode-

lagens alternativas que permitam abordá-lo como problemas de otimização combinatória;

• avaliação do grau de dificuldade, ou seja, da complexidade teórica dos problemas resultante do passo

anterior;

• desenvolvimento de soluções eficientes, incluindo aqui algoritmos, heuŕısticas e/ou aproximações para os

problemas estudados;

• implementação das soluções desenvolvidas e disponibilização do código para a comunidade cient́ıfica;

• avaliação comparativa das soluções desenvolvidas ao serem aplicadas sobre o problema do mapeamento de

fragmentos;

• escrita e publicação de artigos para divulgação dos resultados obtidos.

5 Metodologia

A metodologia a ser empregada durante o desenvolvimento deste projeto no intuito de se alcançar os

objetivos propostos consiste, inicialmente, de um levantamento bibliográfico minucioso das soluções existentes

para o problema em questão. Feito esse esse estudo, o próximo passo consiste na formulação de novas modelagens

computacionais para o problema. Mais especificamente, o intuito aqui é na formulação de modelagens mais

adequadas para o problema, que levem em consideração informações biológicas sobre os fragmentos a serem

mapeados para um melhor tratamento de erros, repetições, etc. Nesse sentido, dentre algumas possibilidades,

destacam-se:

• adaptação do PMRGB utilizando uma função de custo baseada na Distância de Edição e não na Distância

de Hamming, o que permitiria um melhor tratamento do problema de erros de sequenciamento;

• adaptação do PMRGB pensando na busca por um passeio, e não caminho, o que permitiria um melhor

tratamento do problema de repetição na sequência sendo mapeada;

• utilização de informações adicionais sobre os reads de forma a melhorar o mapeamento, como por exemplo

a distância entre os extremos dos reads , no caso de reads paired-end, e a informação do frame de leitura.

Finalizada a modelagem do problema, o próximo passo consiste no estudo detalhado de problemas seme-

lhantes aos formulados para determinação de grau de dificuldade de cada um deles. Pensando no PASGS como

um problema de busca por percursos em grafos, essa fase do projeto pode ser efetivada através do estudo de

problemas computacionais que envolvem a busca por caminhos ou passeios mı́nimos, circuitos hamiltonianos ou

trilhas eulerianas em grafos.

Uma vez determinado o grau de complexidade dos problemas computacionais que modelam o PASGS,

passaremos à fase desenvolvimento de algoritmos, heuŕısticas e/ou aproximações para eles. Essa fase será desen-

volvida com base num estudo detalhado dos problemas computacionais em questão e de outros semelhantes a

eles dispońıveis na literatura. Uma possibilidade que se vislumbra aqui é o desenvolvimento de heuŕısticas livres

de alinhamento [41], que permitam um bom alinhamento em tempo razoável.
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Pensadas as soluções para os problemas, elas serão implementadas em C/C++ e/ou Java, três linguagens

de programação comumente utilizadas pela comunidade cient́ıfica na implementação de algoritmos.

Desenvolvidos os programas, eles serão testados e avaliados comparativamente utilizando-se de benchmarks

que incluem tantos casos de testes artificiais quanto reais. Sobre os casos de testes artificiais, eles poderão ser

gerados a partir de programa espećıficos, como o ART [43]. Sobre os dados reais relacionados ao problema, eles

serão obtidos do GenBank [36], mais especificamente do SRA (Sequence Read Archive). No intuito de comparar

os programas quanto à sua eficiência e resultados, utilizaremos métricas espećıficas para esse fim, como tempo

de execução, número de fragmentos mapeados e número de fragmentos corretamente mapeados.

Finalizada a obtenção dos resultados, esses serão divulgados através de artigos publicados em revistas e/ou

conferências especializadas da área. A escolha desses meios de divulgação será realizada com base na vasta

experiência da supervisora do proponente e seu grupo de pesquisa.
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