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RESUMO 

Os estudos genômicos realizados pelos cientistas têm se destacado 

justamente pela necessidade de usar ferramentas computacionais, assim, a solução 

de problemas propostos tornou-se inviável sem a utilização dessas ferramentas, 

como por exemplo, analise de sequências genômicas de grandes escalas. A ideia 

central do trabalho é melhorar o desempenho de algoritmos existentes por meio da 

divisão dos processos em vários threads, para que tenha a realização de tarefas em 

paralelo sem perder a eficiência dos algoritmos, facilitando e agilizando o trabalho do 

cientista.   

 

INTRODUÇÃO 
 A bioinformática é uma área de pesquisa multidisciplinar que vem crescendo 

e ganhando cada vez mais espaço a cada dia, aperfeiçoando ferramentas e 

algoritmo por meios computacionais e matemáticos com o fim de análise e estudo de 

dados biológicos visando detalhar informações de evolução e desenvolvimento de 

organismos, determinando estruturas ou funções de alinhamento de biossequências.  

 O tema do presente projeto aborda o desenvolvimento de um algoritmo em 

Python capaz de realizar o alinhamento de biosequências utilizando processamento 

em paralelo. Tendo em vista que realizar esse processo em paradigma multithread 

oferece algumas restrições que podem comprometer a eficiência, com o fim de 

amenizar esse efeito, a primeira etapa do algoritmo distribui os pares das 

sequências nos processadores pontuando cada uma e aplicando a uma matriz de 

controle (Geraldo F. D. , Evandro A. M. , Julio C. M. , et al, 2013, p. 46). Além disso, 

objetiva-se o aperfeiçoamento de desempenho de um algoritmo em C que trabalha 

de forma sequencial e, a partir disso, comprovar matematicamente a eficiência 

realizando comparações entre algoritmos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 Melhorar o funcionamento de algoritmos voltados para alinhamento de 

biossequências separando os seus processos em Threads com o intuito de obter o 

processamento do alinhamento de forma mais rápida e eficiente, mantendo a 

significância biológica. 



Objetivos específicos: 

 Para alcançar o objetivo geral, serão utilizados os seguintes procedimentos:  

1) Realizar o levantamento bibliográfico, buscando artigos e materiais 

sobre o tema para ajudar na fundamentação do mesmo.  

2) Buscar e organizar sequências e métodos para o alinhamento da 

sequência, ambos para serem analisados. 

3) Promover uma abordagem dos métodos utilizados hoje para o 

alinhamento de sequência e alinhamento utilizando o paradigma de 

Threads. 

4) Desenvolver a ferramenta de análise e alinhamento da sequência 

utilizando Threads.  

5) Aplicar um método de comparação ao obter o resultado final do  

alinhamento. 

 

METODOLOGIA        

 Buscou-se algoritmos que fossem capazes de realizar o alinhamento de 

biosequência utilizando o paradigma multithread para fazer a comprovação do 

funcionamento prático da ideia.  

 Logo após a pesquisa realizada dos algoritmos e base teórica, inicia-se a 

analise dos tipos de algoritmos encontrados e usados no projeto e como ambos 

funcionam, são eles: Needleman-Wunsch para o alinhamento global e Smith-

Waterman alinhamento local. Ao implementar esses algoritmos na linguagem 

Python, é possível identificar seus respectivos desempenho, em determinada 

situação do alinhamento. Após essa análise de desempenho inicia-se a fase de 

comparação dos algoritmos, em que é possível notar as diferenças entre eles 

podendo ser apontado qual o melhor para aquela situação, podendo até aperfeiçoar 

o funcionamento dos algoritmos se julgarem necessário. 

  

DESENVOLVIMENTO 

  Na etapa do desenvolvimento é apresentado o resultado final da transação do 

código da linguagem C para Pyhton de ambos os alinhamentos em questão. Após 

essa transação é feita a aplicação inicial do paradigma multithread utilizando a 

divisão dos processos (threads) por núcleos de CPU disponível para realizar o 

processamento, usando a função PoolThread e outras bibliotecas disponíveis em 



Python que ajudam no funcionamento de ambos os alinhamentos . Obtendo assim o 

processamento em paralelo de várias sequências ao mesmo tempo em diferentes 

núcleos da CPU, e retornando ao fim da execução as sequências alinhadas e suas 

similaridades. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Ao final, pretende-se realizar a comparação entre os algoritmos através dos 

seguintes indicadores de desempenho: melhor tempo de alinhamento e precisão no 

alimento, identificando assim qual o mais eficiente e biologicamente mais 

significante. São esperados resultados significativos que expressem baseado em 

números obtidos durante a execução do sistema e desempenho do mesmo, o 

algoritmo que realizou o alinhamento em menor tempo e com melhor qualidade, sem 

perder a sua significância biológica e eficiência. 
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