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RESUMO

O alinhamento múltiplo de sequências é uma tarefa importante na bioinformática,
uma vez que pode ser utilizada como base em diferentes análises genômicas. Exis-
tem diversas abordagens para a execução de alinhamento múltiplo de sequências,
tais como o alinhamento progressivo e os métodos iterativos baseados em metaheu-
rísticas, os quais podem obter bons resultados em um tempo de execução factível.
Porém, estas abordagens possuem desvantagens conhecidas na literatura, como a
propagação de erros nos alinhamentos progressivos ou resultados em máximo local
nos métodos iterativos, como os algoritmos genéticos. A consequência destas des-
vantagens é que pode-se verificar distorções que afetam negativamente a significância
biológica dos alinhamentos múltiplos de sequências obtidos, o que também pode de-
gradar a qualidade das inferências biológicas realizadas. Assim, este trabalho tem
o objetivo de modelar e implementar um novo método para alinhamento múltiplo de
sequências baseado em um algoritmo híbrido de otimização de leões multiobjetivo e
paralelo. Com os resultados obtidos, mostra-se a capacidade do método desenvol-
vido neste trabalho de obter melhores alinhamentos múltiplos de sequência quando
comparados àqueles produzidos por ferramentas do estado-da-arte, como a Kalign,
Clustal Omega, MUSCLE e FAMSA.

Palavras-chave: Bioinformática. Alinhamento múltiplo de sequências. Algoritmo
de otimização de leões. Metaheurísticas híbridas. Paralelização multithread.



ABSTRACT

The multiple sequence alignment is an important task in bioinformatics, due to the
fact that it is used in different biological analysis. There are many approaches to per-
form multiple sequence alignments, such as progressive alignment and metaheuristic
based methods, such as genetic algorithm, which may produce good results in a
feasible execution time. However, these approaches have known disadvantages, such
as error propagation on progressive alignment and local optima solutions on genetic
algorithm. These disadvantages may cause noises which affect negatively the biologi-
cal significance of the multiple sequence alignment, which also may affect negatively
the biological inferences. Thus, this work aims to model and develop a new method
to perform multiple sequence alignments based on a parallel hybrid multi-objective lion
optimization algorithm. The obtained results show that the proposed method was able
to produce better multiple sequence alignments when compared to those produced by
state-of-the-art tools, such as Kalign, Clustal Omega, MUSCLE and FAMSA.

Keywords: Bioinformatics. Multiple sequence alignment. Lion optimization algo-
rithm. Hybrid metaheuristics. Multithread parallelization.
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1 INTRODUÇÃO

Os estudos desenvolvidos ao longo dos anos propiciaram avanços tecnológicos

e científicos em diversas áreas do conhecimento, assim como a genômica. Junto a

esta área específica, os estudos permitiram a compreensão de diferentes aspectos

biológicos, diversos tipos de organismos, mesmo aqueles mais complexos, como os

humanos (EDGAR; BATZOGLOU, 2006). A melhor compreensão dos aspectos que

compões esses organismos também possibilitou importantes avanços em desenvol-

vimentos de fármacos para tratamento de inúmeras doenças que acometem muitos

seres vivos (KHURI, 2008).

Nesse sentido, um importante estudo conduzido levou à descoberta e ao enten-

dimento da macromolécula de DNA (Deoxyribonucleic Acid) (WATSON; CRICK et al.,

1953; GREENBERG; BOURC’HIS, 2019). Esta descoberta, por sua vez, levou a área

da genômica a diversos avanços tecnológicos, como o surgimento dos sequenciado-

res automáticos (EWING et al., 1998; SENABOUTH et al., 2020). A consequência do

surgimento dos sequenciadores foi o considerável aumento na quantidade de dados

genômicos disponível, o que foi importante para a condução de novas análises de ma-

neira mais precisa. No entanto, esse fato também se apresentou como um problema,

uma vez que tornou-se infactível a análise manual desse grande volume de dados

(BAWONO et al., 2017; EDGAR; BATZOGLOU, 2006). Assim, o uso de ferramen-

tas computacionais para auxiliar os biólogos em suas diferentes análises tornou-se

essencial para que inferências mais precisas pudessem ser conduzidas no grande

montante de dados disponíveis. Todos esses fatores, por sua vez, originaram a área

da bioinformática (BAWONO et al., 2017; KHURI, 2008).

Assim, a bioinformática é definida como uma área da computação que oferece

ferramental computacional para auxiliar os biólogos na solução de problemas genô-

micos, tais como o reconhecimento de padrões em biossequências (HARDING et al.,

2017; KHAN; HE; VALVERDE, 2016), o alinhamento de sequências de nucleotídeos e
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aminoácidos (BAWONO et al., 2017; EDGAR; BATZOGLOU, 2006), entre outros.

1.1 Motivação

O alinhamento de sequências é uma das tarefas mais importantes da bioinfor-

mática, visto que é utilizado como auxílio em diferentes tipos de análises genômicas

(BAWONO et al., 2017; EDGAR; BATZOGLOU, 2006). Estes alinhamentos podem ser

executados com pares de sequências, a partir de técnicas determinísticas, como os al-

goritmos de Needleman-Wunsch (NEEDLEMAN; WUNSCH, 1970) e Smith-Waterman

(SMITH; WATERMAN, 1981). No entanto, com o volume de dados genômicos dis-

ponibilizado atualmente, é desejável executar o Alinhamento Múltiplo de Sequências

(AMS), em casos em que deve-se alinhar três ou mais sequências de maneira simul-

tânea (BAWONO et al., 2017). Nesse caso, o AMS pode ser executado a partir de

técnicas estocásticas, baseadas em diferentes heurísticas e metaheurísticas, como

o Alinhamento Progressivo (SIEVERS; HIGGINS, 2017), Simulated Annealing (SA)

(CORREA et al., 2012), Busca Tabu (LAMICHE; MOUSSAOUI, 2014), Algoritmos Ge-

néticos (AG) (KAYA; KAYA; ALHAJJ, 2016), entre outras.

De um forma geral, as heurísticas são técnicas capazes de encontrar soluções

aproximadas quando os métodos clássicos não podem obter uma solução exata

(GUERCINI; MILANESI, 2020). A principal diferença entre heurísticas e metaheurís-

ticas é que a segunda categoria descreve heurísticas mais alto nível, propostas para

resolver diferentes problemas de otimização (DOKEROGLU et al., 2019). Assim, mui-

tos dos algoritmos de metaheurísticas são baseados em processos inspirados pela

natureza (FAN et al., 2020).

Embora essas estratégias geralmente produzam resultados com boa significância

biológica em um tempo de execução factível, as heurísticas e metaheurísticas co-

mumente utilizadas para Alinhamento Múltiplo de Sequências apresentam desvanta-

gens. Esses problemas podem ser observados na propagação de erros (GONDRO;

KINGHORN, 2007) e dependência na ordem das sequências de entrada (BOYCE;
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SIEVERS; HIGGINS, 2015) no caso do AP, soluções em ótimo local e alto tempo

de execução (RUBIO-LARGO; VEGA-RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 2016) no

caso do AG (LEE et al., 2008), alto custo computacional no caso do SA (CORREA

et al., 2012), entre outros. A consequência de todas essas desvantagens é que os

alinhamentos produzidos, eventualmente, ainda poderiam ser refinados para se ob-

ter melhorias em termos de significância biológica. Dessa forma, o desenvolvimento

de novas abordagens para a execução de AMS, com o objetivo de se produzir ali-

nhamentos com maior significância, é considerado uma importante área de estudo na

bioinformática.

Neste contexto, é possível definir as seguintes perguntas de pesquisa: metaheu-

rísticas híbridas e multiobjetivas são capazes de produzir melhores alinhamentos? É

possível paralelizar métodos de metaheurística para AMS e prover maior escalabili-

dade na execução dos algoritmos? Com isso, define-se a hipótese de que o uso de

uma estratégia que realize, simultaneamente, busca local e global para solucionar o

problema de AMS, como o Algoritmo de Otimização de Leões (AOL) (YAZDANI; JO-

LAI, 2016), pode produzir alinhamentos com maior significância biológica, de modo a

amenizar as desvantagens anteriormente citadas. Além disso, apresenta-se a hipó-

tese de que a paralelização multithread do AOL para AMS é capaz de obter melhor

tempo de execução.

1.2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo modelar e implementar um Algoritmo de Otimiza-

ção de Leões híbrido, multiobjetivo e paralelo para executar Alinhamentos Múltiplos de

Sequências. Com isso, devido à natureza do algoritmo, a qual apresenta característi-

cas para a execução de busca local e busca global de maneira simultânea, deseja-se

produzir alinhamentos com maior significância biológica em comparação com ferra-

mentas do estado-da-arte para AMS. Além disso, objetiva-se que a paralelização mul-

tithread do algoritmo também otimize e diminua o tempo de execução do método.
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1.3 Justificativa

O desenvolvimento de novos métodos e ferramentas para AMS que sejam capazes

de produzir melhores alinhamentos, em termos de significância biológica, é uma área

de considerável importância junto à bioinformática. Para isso, diferentes heurísticas

e metaheurísticas têm sido comumente aplicadas recentemente, além de serem foco

de novos estudos com o intuito de melhorar os métodos já existentes (CHATTERJEE

et al., 2019; CHAABANE, 2018; SIEVERS; HIGGINS, 2017; ZAMBRANO-VEGA et

al., 2017a; KAYA; KAYA; ALHAJJ, 2016; CORREA et al., 2012; SAIKATKAR; SAHA;

CHAKRABARTI, 2014; LAMICHE; MOUSSAOUI, 2014).

De acordo com Yazdani e Jolai (2016), o AOL oferece uma estratégia simultânea

de mecanismos de busca global e busca local para problemas de otimização. Essa es-

tratégia, quando utilizada para a execução de Alinhamentos Múltiplos de Sequências,

é de grande importância para a obtenção de alinhamentos com maior significância

biológica, uma vez que estratégias de alinhamentos locais podem diminuir o número

de regiões de baixa similaridade, ao mesmo tempo que a estratégia de alinhamento

global é conduzida. Essa afirmação pode ser justificada com base no trabalho de

Rubio-Largo, Vega-Rodríguez e González-Álvarez (2016) e Zafalon et al. (2021), em

que os autores aplicaram uma estratégia de realinhamento local a outra metaheurís-

tica que possui características de alinhamento global. Os resultados mostram que

esse mecanismo foi capaz de refinar os resultados, de modo a produzir alinhamentos

com maior significância biológica.

Além disso, Amorim et al. (2016) demonstraram que a paralelização multithread

de métodos inspirados pela natureza, como os Algoritmos Genéticos, voltados para

a execução de Alinhamentos Múltiplos de Sequências, é capaz de reduzir o tempo

de execução do processo. Como o Algoritmo de Otimização de Leões possui uma

natureza similar aos AG, é possível justificar o uso do paradigma de programação

multithread para paralelizar o método proposto neste trabalho.

Dessa forma, a aplicação do Algoritmo de Otimização de Leões paralelo para Ali-
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nhamentos Múltiplos de Sequências oferece uma solução inovadora em bioinformática

que seja capaz de obter resultados com ótima significância biológica.

1.4 Metodologia

Inicialmente, um estudo bibliográfico foi conduzido, a fim de nortear as pesquisas

desenvolvidas neste trabalho. Dessa forma, foi executado um estudo mais aprofun-

dado sobre o AOL, com foco na compreensão dos operadores e processos do algo-

ritmo. Após essa etapa, foi realizada a modelagem do Algoritmo de Otimização de

Leões para a solução do problema de AMS, de modo a adaptar os operadores do AOL

para o problema em questão. Também nesta etapa, um modelo de paralelização do

algoritmo foi desenvolvido, baseado no paradigma de programação multithreading.

Uma vez realizada a modelagem do algoritmo, a estratégia foi implementada em

uma ferramenta, utilizando a linguagem de programação C#. É importante ressaltar

que a linguagem de programação escolhida fornece ferramental para o desenvolvi-

mento de aplicações com interfaces gráficas, o que é desejável, uma vez que even-

tuais usuários dessa ferramenta são biólogos, geneticistas, entre outros. Além disso,

a linguagem também oferece bibliotecas necessárias para o uso e implementação de

abordagens paralelas com multithread.

Terminada a etapa de implementação, testes foram executados para comparar a

qualidade dos resultados obtidos pela abordagem proposta neste trabalho com ferra-

mentas do estado da arte conhecidas em bioinformática, como as da família Clustal,

Kalign, MUSCLE e FAMSA. Para isso, foram utilizados os conjuntos de teste do ben-

chmark BAliBase (THOMPSON et al., 2005), o qual é vastamente utilizado para vali-

dação de métodos e ferramentas para AMS. Uma vez que os testes foram executados,

ferramentas foram utilizadas para obter pontuações que representam métricas de sig-

nificância biológica em AMS. Assim, foi possível comparar os resultados obtidos pela

abordagem proposta com as ferramentas do estado da arte, o que permitiu a confir-

mação da hipótese definida neste trabalho. Além disso, foram coletados também os
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tempos de execução da versão sequencial e da versão paralela do método desenvol-

vido. Com isso, foi possível avaliar a melhoria no tempo de execução e escalabilidade

proporcionada pela paralelização multithread.

1.5 Organização do trabalho

Este trabalho está dividido em cinco seções, incluindo a atual. Na seção 2 é apre-

sentada a revisão da literatura em assuntos que tangem os conceitos necessários para

o entendimento do trabalho. Além disso, nesta seção é descrito o estado-da-arte no

que diz respeito às técnicas para AMS. Na seção 3 é apresentado o desenvolvimento

do trabalho, de modo a detalhar o AOL modelado e implementado para executar AMS,

além da paralelização do método. Na seção 4 são descritos os aspectos de imple-

mentação, o cenário de testes executado neste trabalho e os resultados obtidos são

apresentados. Finalmente, na seção 5, são feitas as conclusões acerca das contribui-

ções.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção, são apresentados conceitos gerais acerca da bioinformática, desde

fundamentos de biologia molecular até técnicas de alinhamento de sequências. O en-

tendimento desses conceitos é importante para a compreensão deste trabalho. Além

disso, será apresentado o estado-da-arte no que tange o aspecto das principais técni-

cas para AMS, destacando suas vantagens e também seus desafios.

2.1 Biologia molecular

O avanço da tecnologia no âmbito da biologia molecular acarretou na melhor com-

preensão de diversos tipos de organismos. Entender os detalhes celulares de cada

espécie é essencial para análises mais precisas de cada organismo. Além disso, a

compreensão das estruturas que compõem diferentes macromoléculas, como as de

DNA e RNA (Ribonucleic Acid), é importante para o desenvolvimento de técnicas que

possibilitam o estudo evolutivo dos organismos.

2.1.1 Organização celular

Por muito tempo, na área da biologia, esforços têm sido dedicados ao entendi-

mento do vasto número de organismos existentes, além da busca por novas espécies

ainda não catalogadas. Apesar do vasto número de organismos conhecidos, estudos

apontam que, quando se trata de seres vivos, a célula é a menor unidade respon-

sável por funções vitais, de modo a representar as principais estruturas e funções

dos indivíduos (MISTELI, 2007; LEMOS; ARAGAO; CASANOVA, 2003). Os principais

elementos de uma célula animal podem ser vistos na Figura 1.

Dessa forma, os diversos organismos são divididos em dois grandes grupos ce-

lulares, que são os eucariontes (WESSELHOEFT; KOWALSKI; ANDERSON, 2018) e

os procariontes (FINKENWIRTH; EITINGER, 2019). Entre as observações que podem
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Figura 1 - Caracterização de uma célula animal e seus componentes.

Fonte: (BRASIL ESCOLA, 2022).

ser feitas a respeito destes dois grupos, sabe-se que a principal diferença é que as cé-

lulas eucarióticas apresentam envoltório nuclear em sua estrutura, enquanto células

procarióticas não apresentam esse envoltório (VELLAI; VIDA, 1999; SHAFEE; LOWE,

2017; SANTI et al., 2019).

Além destes fatores, muitos estudos objetivam melhor compreender a estrutura ce-

lular, principalmente na área da genômica, de modo que muitos avanços foram alcan-

çados, principalmente com a descrição da estrutura da molécula de DNA (WATSON;

CRICK et al., 1953). Com isso, a molécula de DNA, em conjunto com a molécula de

RNA e também as proteínas, formam um grupo de macromoléculas importantes para

a compreensão de funções e estruturas de diferentes organismos. Essas estrutu-

ras são essenciais em diferentes tipos de análises genômicas. Dessa forma, para que

seja possível assimilar os diferentes tópicos relacionados a este trabalho, é importante

aprofundar o conhecimento das estruturas dessas macromoléculas (YASHCHUK; KU-

DRYA, 2017; ADAMS, 2012; BAJORATH; STENKAMP; ARUFFO, 1993).



25

2.1.2 As macromoléculas de DNA, RNA e proteínas

Entre os diferentes focos de estudos genômicos, pode-se citar o entendimento de

funções e estruturas de organismos (GAO et al., 2020), análises evolutivas (SUN et

al., 2020), entre outros. Nesse sentido, para que esses estudos sejam conduzidos, é

importante a compreensão das macromoléculas de DNA, RNA e também das proteí-

nas.

Quando se trata do escopo que cerca a área de bioinformática, as macromolé-

culas de DNA, de RNA e as proteínas são chamadas de biossequências, ou mesmo

sequências biológicas. Nesse sentido, ambas as moléculas de DNA e RNA podem ser

classificadas como biossequências de nucleotídeos. De acordo com Watson e Crick

(1953), responsáveis pelo descobrimento de sua estrutura, a molécula de DNA, a qual

encontra-se representada na Figura 2, é composta por quatro bases nitrogenadas, as

quais podem ser Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) ou Guanina (G), além de uma

dupla fita de nucleotídeos. Dessa forma, as bases nitrogenadas se ligam, baseadas

em uma relação chamada de ponte de hidrogênio.

Figura 2 - Estrutura da molécula de DNA.

Fonte: Autor.

De maneira similar, a macromolécula de RNA também é composta por quatro ba-
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ses nitrogenadas, porém, diferentemente da macromolécula de DNA, o RNA possui

apenas uma fita simples. Outra diferença é que quando há o processo de transcrição

do RNA, o nucleotídeo Timina (T) é substituído pelo nucleotídeo Uracila (U) (VÊNCIO;

OLIVEIRA, 2006).

As informações do material genético dos indivíduos são armazenados na estrutura

do DNA. Com isso, as informações são transcritas para as moléculas de RNA men-

sageiro (mRNA), de modo que esta armazena diferentes informações que permitem

a obtenção dos aminoácidos (LEMOS; BASÍLIO; CASANOVA, 2003). A partir das in-

formações que foram transcritas, com base em um processo de tradução do mRNA,

é possível se obter as proteínas, as quais desempenhas diferentes funções junto ao

organismo (LI, 2016). Esse fluxo que envolve todo o processo de transcrição do DNA,

tradução do RNA até a obtenção da proteína é conhecido como dogma central da

biologia molecular (WATSON et al., 2015), o qual pode ser observado na Figura 3.

Figura 3 - O dogma central da biologia molecular.

Fonte: Autor.

Assim, com base no processo da síntese do RNA, é possível definir os diferentes

aminoácidos existentes, os quais são obtidos a partir de uma sequência de três bases

nitrogenadas, conhecida como códon (HANSON; COLLER, 2018). Trata-se de um

grupo de vinte aminoácidos essenciais, os quais estão representados na Tabela 1.

Esses aminoácidos são então utilizados para a formação das diferentes proteínas em

diversos organismos.
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Tabela 1 - Os vinte aminoácidos que são codificados.

Nome Símbolo Abreviação
Glicina ou Glicocola Gly, Gli G

Alanina Ala A
Leucina Leu L
Valina Val V

Isoleucina Ile I
Prolina Pro P

Fenilalanina Phe ou Fen F
Serina Ser S

Treonina Thr, The T
Cisteina Cys, Cis C
Tirosina Tyr, Tir Y

Asparagina Asn N
Glutamina Gln Q

Aspartato ou Ácido aspártico Asp D
Glutamato ou Ácido glutâmico Glu E

Arginina Arg R
Lisina Lys, Lis K

Histidina His H
Triptofano Trp, Tri W
Metionina Met M

Fonte: (LEMOS; CASANOVA, 2000).

2.1.3 Padrões e filogenia em biossequências

Os avanços alcançados a partir de estudos como os que evidenciaram a estrutura

do DNA, por Watson e Crick (1953), possibilitaram diversas descobertas na área da

genômica, principalmente no que diz respeito ao entendimento das características

evolutivas dos diferentes organismos atualmente conhecidos. Compreender esses

comportamentos evolutivos é importante para que inferências possam ser realizadas

frente a novas descobertas (KUBICEK et al., 2019).

Em diferentes estudos recentes na genômica busca-se compreender as caracterís-

ticas evolutivas para a solução de problemas em diversas áreas, tais como agricultura

(WU et al., 2018; MÖLLER; STUKENBROCK, 2017), medicina (YATES et al., 2017;

FORNI et al., 2017), entre outras. Outros importantes exemplos estão relacionados

aos esforços dirigidos ao entendimento e combate da COVID-19, doença causada

pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 (LI et al., 2020). Li, Yang e Ren
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(2020) realizaram análises da evolução genética do novo coronavírus e descobriram

que o mesmo está mais relacionado aos coronavírus encontrados em diferentes ani-

mais selvagens, tais como o gato de algália, civeta, além de duas diferentes espécies

de morcegos. Estudos realizados por Paraskevis et al. (2020) levaram à conclusão

que o vírus RaTG13, encontrado em morcegos, não proveu a variante que ocasionou

a pandemia nos humanos. No entanto, os autores afirmam que a hipótese que o novo

coronavírus tenha se originado de morcegos é bastante provável, dada a alta simila-

ridade entre os mesmos. Além disso, recentes estudos que envolvem alinhamento de

sequências estão relacionados ao entendimento das variantes SARS-CoV-2, como a

Omicron (VANBLARGAN et al., 2022).

Nesse sentido, existem duas importantes áreas que são base para esse tipo de in-

ferência, as quais são: reconhecimento de padrões (CHERRY; QIAN, 2018) e análises

filogenéticas (WASHBURNE et al., 2018). A primeira está comumente relacionada ao

estudo das características predominantes em determinados organismos e que foram

preservadas ao longo dos anos, de modo que podem representar alguma estrutura

importante (KANAAN-IZQUIERDO et al., 2019). A segunda está comumente relacio-

nada a diferentes análises para determinar o caminho evolutivo de diversas espécies

(ZEHENDER et al., 2020).

Atualmente, é possível encontrar diferentes estratégias na área de bioinformática

para se realizar o reconhecimento de padrões em biossequências. Martino, Giuliani

e Rizzi (2018) apresentam técnicas de computação granular aplicadas ao reconheci-

mento de padrões em problemas da bioinformática com espaços não métricos. Torres-

Almonacid et al. (2019) utilizaram diferentes técnicas de big data, como algoritmos de

clusterização, para reconhecimento de padrões em interações antígenos-anticorpos

em proteínas. Os autores afirmam que, a partir da estratégia proposta, torna-se pos-

sível analisar grandes massas de dados. No entanto, uma das heurísticas mais uti-

lizadas para reconhecimento de padrões em biossequências baseia-se nos Modelos

Ocultos de Markov (MOM) (CHENG et al., 2019). Bian e Zhou (2017) aplicaram MOM

para encontrar padrões de variações de nucleotídeos simples em grandes volumes
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de sequências, produzidas a partir de sequenciadores de nova geração - Next Ge-

neration Sequencing (NGS). Soruri, Sadri e Zahiri (2018) utilizaram MOM junto com

técnicas de Otimização por Enxame de Partículas (OEP) para clusterização de genes.

Os autores mostraram que a estratégia é eficiente na detecção de padrões em genes

relacionados ao câncer de pulmão.

Com relação às estratégias para análises filogenéticas, diferentes métodos foram

recentemente propostos para auxiliar biólogos e geneticistas a realizar inferências.

McKain et al. (2017) desenvolveram um sistema web para análise filogenética junto

ao genoma do cloroplasto, o que diminuiu o tempo de análise de genomas montados

dessa organela, além de acabar com a necessidade de diferentes métodos computa-

cionais para realizar inferências, uma vez que o software incorpora todo o necessário.

Washburne et al. (2018) publicaram um trabalho que reune a aplicação de diferen-

tes métodos para análises filogenéticas, tais como análises de variáveis filogenéticas

(SILVERMAN et al., 2017) e distâncias sensíveis à filogenia (PURDOM, 2011).

No entanto, quando realizadas análises filogenéticas, é comum a execução do ali-

nhamento das sequências envolvidas no estudo, para que seja possível a construção

da árvore filogenética e, por conseguinte, a realização das inferências. Dessa forma,

é importante a compreensão das técnicas que envolvem os métodos de alinhamento

de sequências.

2.2 Alinhamento de sequências

Com o aumento do volume de dados biológicos, as técnicas de alinhamentos de

sequências permitiram aos biólogos e geneticistas executarem análises mais comple-

xas e, com isso, realizarem importantes inferências sobre esses dados. Isso foi um

fator determinante, pois tornou-se possível trabalhar em diferentes cenários, de modo

a envolver grande variedade em número de sequências a serem analisadas e também

em termos de tamanho (AMORIM, 2017).

Dessa forma, o alinhamento de sequências se tornou uma das tarefas mais impor-
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tantes na área da bioinformática, uma vez que é utilizada como base em diferentes

tipos de análises biológicas. Entre as principais, podem ser citadas as análises filo-

genéticas, em que o alinhamento auxilia na construção da árvore filogenética (WAN;

ZOU, 2017; MAIOLO et al., 2018; CVICEK; III; ABROL, 2016); predição de funções e

estruturas de proteínas desconhecidas (MAKIGAKI; ISHIDA, 2020; FUKUDA; TOMII,

2020; LE; SIEVERS; HIGGINS, 2017), entre outras aplicações.

De maneira geral, o processo de alinhamento de sequências pode ser resumido

como o rearranjo das bases das sequências de entradas, as quais podem ser sequên-

cias de nucleotídeos, no caso de alinhamentos de DNA ou RNA, ou mesmo sequên-

cias de aminoácidos, no caso de alinhamentos de sequências de proteínas (ANDRE-

ATTA; NIELSEN, 2016). Esses rearranjos são feitos com base na inserção de lacu-

nas nas sequências, conhecidas como gaps, por meio de alguma estratégia definida

(ŠOŠIĆ; ŠIKIĆ, 2017). No geral, a inserção de gaps é realizada a fim de se otimizar al-

guma medida relacionada às biossequências, conhecida como função objetivo. Nesse

caso, pode-se, por exemplo, buscar a maximização do número de posições de corres-

pondências de bases (REINERT; STOYE; WILL, 2000), ou mesmo minimizar o número

de gaps inseridos nas sequências (LIN; LI; LU, 2019). No contexto do alinhamento de

sequências, é conhecida como match uma posição de correspondência de bases, ou

seja, uma posição em que existe a mesma base de nucleotídeo ou aminoácido em

todas as sequências consideradas. Por outro lado, é conhecida como mismatch uma

posição em que não haja correspondência entre base, de modo que pode haver um

gap em alguma das sequências envolvidas ou mesmo uma base diferente (AMORIM,

2017).

O melhor alinhamento possível para um grupo de sequências de entrada pode

ser obtido por meio de estratégias determinísticas, com base em programação dinâ-

mica. Os principais algoritmos para essa finalidade são os algoritmos de Needleman-

Wunsch (NEEDLEMAN; WUNSCH, 1970) e Smith-Waterman (SMITH; WATERMAN,

1981), de modo que o primeiro é voltado para a execução de alinhamentos globais,

enquanto o segundo é utilizado para alinhamentos locais.
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Na Figura 4, é possível observar a diferença entre algoritmos de alinhamentos

globais e alinhamentos locais. Basicamente, nas técnicas de alinhamentos globais,

busca-se otimizar alguma medida, de modo a considerar as sequências de entrada

como um todo e, ao fim do processo, um único alinhamento será produzido. Por

outro lado, as estratégias de alinhamentos locais encontram diferentes porções nas

sequências que podem ser alinhadas, de modo a gerar, por conseguinte, diferentes

alinhamentos com base nas diferentes regiões (XIA, 2018).

Figura 4 - Exemplo de alinhamentos global e local.

Fonte: Autor.

2.2.1 O algoritmo de Needleman-Wunsch

Conforme mencionado anteriormente, o algoritmo de Needleman-Wunsch é utili-

zado para realizar alinhamento global de sequências. Isso significa que as sequências

como um todo são consideradas no processo, de modo que a estratégia irá buscar pelo

maior nível de similaridade possível. Dessa forma, pode-se afirmar que o alinhamento

global busca identificar sequências que sejam muito parecidas, sem se preocupar com

algum ponto específico do alinhamento (NEEDLEMAN; WUNSCH, 1970; ZAFALON,

2014). Para isso, o algoritmo de Needleman-Wunsch utiliza como base uma estratégia
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de programação dinâmica, o que garante que o melhor alinhamento, em termos de sig-

nificância biológica, será obtido ao fim do processo (GUSFIELD, 1997). De maneira

resumida, o algoritmo executa alinhamentos de pares de sequências (alinhamentos

par-a-par), de modo a construir uma matriz com os valores das pontuações obtidas

a partir do processamento das sequências. Posteriormente, é realizado um processo

de escalada reversa, conhecido como backtracking, a fim de se obter o melhor alinha-

mento para o par de sequências processado.

Inicialmente, é necessário construir a matriz de pontuações, de modo que devem

ser preenchidas toda a sua linha 0 e coluna 0, com base nos valores definidos para pe-

nalizações por posições de gap. Considera-se como exemplo valores de pontuações

para gap igual a −4, match igual a +5 e mismatch igual a −3. Considera-se, também

como exemplo, as seguintes sequências a serem alinhadas: Seq1: GAATTCAGTTA e

Seq2: GGATCGA (ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012). Dessa forma, o preen-

chimento da linha 0 e coluna 0 devem seguir as regras da Equação 2.1, de modo que

o valor do índice da respectiva linha ou coluna é multiplicado pelo valor da penalização

por gap. Na Figura 5 encontra-se demonstrado o preenchimento da primeira linha e

coluna no exemplo citado.


S 0, j = gap ∗ j

S i,0 = gap ∗ i
(2.1)

Figura 5 - Preenchimento inicial da matriz de pontuações no algoritmo de Needleman-
Wunsch.

Fonte: Adaptado de:(ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012).

A partir desse preenchimento inicial, as pontuações das demais células da matriz,

de linha i e coluna j, aqui definidas como S i, j, são calculadas, a partir da regra definida
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pela Equação 2.2. Dessa forma, na Figura 6 demonstra-se como se dá o preenchi-

mento no exemplo utilizado, de modo a considerar a regra de pontuação definida.

S i, j = MAX


S i−1, j−1 + match/mismatch

S i, j−1 + gap

S i−1, j + gap

(2.2)

Figura 6 - Exemplo de preenchimento da matriz de pontuações no algoritmo de
Needleman-Wunsch.

Fonte: Adaptado de (ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012).

Com isso, esse processo é executado até que toda a matriz de pontuações tenha

sido preenchida. Na Figura 7, mais à esquerda, observa-se a matriz completamente

preenchida, com base no exemplo utilizado. Uma vez que toda a matriz foi calculada,

executa-se o processo de backtracking, o qual é iniciado da célula inferior mais à

direita, de modo a continuar o percurso de maneira ascendente e escolhendo a célula

que contém o maior valor entre a linha, coluna e diagonal. Na Figura 7, mais à direita,

é mostrado o caminho executado na escalada reversa para o exemplo considerado. A

partir disso, é obtido então o alinhamento par-a-par, o qual encontra-se representado

na Figura 7.

2.2.2 O algoritmo de Smith-Waterman

Diferente das estratégias de alinhamento global, as técnicas de alinhamento lo-

cal preocupam-se em encontrar similaridades entre as sequências envolvidas no pro-

cesso, mas focadas em regiões específicas dos dados de entrada (ISSA et al., 2018).

Trabalhar com regiões específicas é importante, pois as mesmas podem possuir ca-

racterísticas que são determinantes para certos tipos de inferências biológicas. Pode-
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Figura 7 - Matriz de pontuações preenchida e alinhamento executado com o algoritmo
de Needleman-Wunsch.

Fonte: Adaptado de (ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012).

se imaginar, como exemplo, analises realizadas em organismos virais, de modo que

encontrar uma região de alta similaridade com outros organismos pode implicar em

compartilhamento de funções e estruturas. Essas estruturas podem representar um

comportamento importante que esteja associado à inibição daquele vírus, por exem-

plo, o que pode auxiliar no desenvolvimento de fármacos e vacinas (ZAFALON, 2014).

A principal estratégia para se realizar alinhamentos locais em biossequências é o

algoritmo de Smith-Waterman (SMITH; WATERMAN, 1981), o qual utiliza programa-

ção dinâmica para computar o resultado. Este algoritmo se baseia no de Needleman-

Wunsch (NEEDLEMAN; WUNSCH, 1970), e, portanto, possui muitas similaridades

com o mesmo. Ambas as estratégias utilizam uma matriz de pontuações, a qual é

computada segundo funções matemáticas, além de utilizarem o mecanismo de back-

tracking para obter o alinhamento final. No entanto, a principal diferença entre o al-

goritmo de Smith-Waterman e o de Needleman-Wunsch é que o primeiro não admite

valores negativos em sua matriz de pontuação, de modo a atribuir valor 0 para estes

casos. Além disso, a primeira linha e a primeira coluna da matriz também são preen-

chidas com o valor 0. Dessa forma, no algoritmo de Smith-Waterman, cada célula de

i-ésima linha e j-ésima coluna na matriz de pontuações é preenchida de acordo com

a Equação 2.3, de modo que Hi, j representa o valor da respectiva célula de linha i e

coluna j junto à tabela.
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Hi, j = MAX



Hi−1, j−1 + match/mismatch

Hi, j−1 + gap

Hi−1, j + gap

0

(2.3)

A fim de exemplificar o processo de preenchimento da matriz de pontuação,

considera-se como exemplo um alinhamento que atribui o valor −4 para gap, +5 para

match e −3 para mismatch. Além disso, considera-se como sequências a serem ali-

nhadas: Seq1: GAATTCAGTTA e Seq2: GGATCGA (ZAFALON, 2014 apud CRIS-

TINO, 2012). Dessa forma, na Figura 8 é demonstrado o preenchimento inicial da

matriz de pontuações, de acordo com as regras matemáticas previamente definidas.

Figura 8 - Exemplo de preenchimento da matriz de pontuações no algoritmo de Smith-
Waterman.

Fonte: Adaptado de (ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012).

Uma vez que toda a matriz de pontuações foi calculada e preenchida, inicia-se o

processo de backtracking para a obtenção do alinhamento par-a-par das sequências

envolvidas no processo. Uma outra diferença do algoritmo de Smith-Waterman para

o de Needleman-Wunsch é que o primeiro inicia o processo de escalada reversa pela

célula de maior valor na matriz e continua até que uma célula de valor 0 seja encon-

trada. Assim, na Figura 9 pode-se observar mais à esquerda a matriz de pontuações

totalmente preenchida, além de um dos possíveis movimentos de backtracking, mais à

direita na imagem. Além disso, na Figura 10 podem ser visualizados os alinhamentos

locais ótimos, obtidos a partir da execução do algoritmo para o exemplo apresentado.

É possível observar que mais de um alinhamento local foi produzido, uma vez que

existem duas diferentes células na matriz com o maior valor encontrado. Dessa forma,
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foram executados dois diferentes processos de backtracking.

Figura 9 - Exemplo de matriz de pontuações calculada com algoritmo de Smith-
Waterman e possível movimento de backtracking.

Fonte: Adaptado de (ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012).

Figura 10 - Alinhamentos locais obtidos a partir do algoritmo de Smith-Waterman.

Fonte: Adaptado de (ZAFALON, 2014 apud CRISTINO, 2012).

É importante reforçar que ambos os algoritmos de Smith-Waterman e Needleman-

Wunsch, pelo fato de utilizarem estratégias determinísticas, sempre irão produzir o

melhor alinhamento para dadas sequências de entrada (AMORIM et al., 2015). No en-

tanto, estes algoritmos foram idealmente desenvolvidos para alinhar pares de sequên-

cias e, devido ao seu custo computacional, torna-se inviável, em termos de tempo

de execução, o alinhamento simultâneo de três ou mais sequências (WANG; JIANG,

1994; ZAFALON et al., 2015). Esse fato se torna um problema no cenário atual, em

que sequências biológicas são obtidas em grande volume, de modo que é importante

analisá-las de maneira conjunta para que importantes inferências sejam realizadas

(MONDAL; KHATUA, 2019). Dessa forma, é de grande importância o estudo e desen-

volvimento de técnicas que permitam obter alinhamentos para múltiplas sequências,

de modo a conciliar resultados com boa significância biológica e um tempo de execu-

ção factível.
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2.3 Alinhamento múltiplo de sequências

Devido ao alto custo computacional dos métodos determinísticos para alinhamento

de sequências, os quais inviabilizam o alinhamento simultâneo de mais do que três

sequências, pesquisadores passaram a voltar seus esforços para o desenvolvimento

de métodos para Alinhamento Múltiplo de Sequências (BAWONO et al., 2017). Os

algoritmos de AMS baseiam-se em estratégias estocásticas, as quais geralmente per-

mitem a obtenção de alinhamentos com boa significância biológica em tempo de exe-

cução factível (KATOH; ROZEWICKI; YAMADA, 2019; BAWONO et al., 2017).

De acordo com Rubio-Largo, Vega-Rodríguez e González-Álvarez (2016), o Ali-

nhamento Múltiplo de Sequências, pode ser definido ao considerar um conjunto

S : {s1, s2, . . . , sn} como o conjunto de n sequências de entrada a serem alinhadas.

Estas sequências devem ser definidas de acordo com um alfabeto
∑

, de modo que∑
DNA = {A,T,C,G} quando tratam-se de sequências de nucleotídeos ou

∑
proteina =

{A,C,D, E, F,G,H, I,K, L,M,N, P,Q,R, S ,T,V,W,Y} quando tratam-se de sequências de

aminoácidos. Com isso, o AMS é definido por meio de um conjunto S
′

: {s
′

1, s
′

2, . . . , s
′

n},

de modo que o tamanho das n sequências sejam o mesmo após o processamento,

condicionado à otimização. A partir dessa definição, considera-se que S
′ deve ser

definido sob o mesmo alfabeto
∑

que S , além de considerar também o símbolo para

representar o gap, o qual é, geralmente, um hífen (-). Os gaps, no âmbito do AMS,

estão associados às inserções e remoções de bases no conjunto de sequências de en-

trada. Portanto, o Alinhamento Múltiplo de Sequências S
′ deve ser definido de acordo

com o alfabeto
∑
∪{−}.

Na Figura 11, é possível obsevar um exemplo de AMS para quatro sequências de

entrada. Basicamente, este é obtido por meio da reorganização das bases das múl-

tiplas sequências, de modo a inserir gaps em posições específicas, de acordo com

alguma estratégia definida, a fim de tornar os tamanhos das sequências iguais. Além

disso, essas operações são realizadas a fim de otimizar diferentes medidas de quali-

dade, como maximização do número de bases alinhadas, minimização de penalização
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por gaps, entre outras. Em termos de estrutura computacional, o AMS pode ser visto

como uma matriz, de modo que as linhas representam as sequências envolvidas no

processo e cada coluna representa os símbolos alinhados.

Figura 11 - Exemplo de Alinhamento Múltiplo de Sequências.

Fonte: (AMORIM et al., 2021).

Diversas heurísticas e metaheurísticas têm sido amplamente aplicadas para so-

lucionar o problema do AMS, bem como o Alinhamento Progressivo (AP) (LASS-

MANN, 2020), Algoritmos Genéticos (ABREU et al., 2020), Otimização por Enxame

de Partículas (ANG et al., 2020), Algoritmos Miméticos (AM) (RAHMAN; CHAKRA-

BORTTY; RYAN, 2020), Busca Tabu (MOHAMMED; DUFFUAA, 2020), Bacterial Fora-

ging Optimization (BFO) (CHEN et al., 2020), Biogeography Based Optimization (BBO)

(ZHANG; GU, 2020), Simulated Annealing (VINCENT et al., 2017), entre outras. Nas

próximas subseções são apresentadas as fundamentações matemáticas destas abor-

dagens e trabalhos do estado-da-arte que aplicam essas estratégias.

2.3.1 Alinhamento progressivo

Uma das heurísticas amplamente utilizadas em bioinformática, no âmbito do Ali-

nhamento Múltiplo de Sequências, é a de Alinhamento Progressivo (FENG; DOOLIT-

TLE, 1987). Isso se dá ao fato dessa abordagem geralmente fornecer resultados com

boa significância biológica em um tempo de execução factível, mesmo quando está
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envolvido um número considerável de sequências a serem alinhadas (MAIOLO et al.,

2018). Além disso, a heurística de AP ganhou notoriedade, uma vez que é implemen-

tada em diversas ferramentas para AMS vastamente difundidas em bioinformática,

como ClustalW (THOMPSON; HIGGINS; GIBSON, 1994), Clustal Omega (SIEVERS;

HIGGINS, 2017), Kalign (LASSMANN; SONNHAMMER, 2005), MUSCLE (MUltiple

Sequence Comparison by Log-Expectation) (EDGAR, 2004), T-COFFEE (NOTRE-

DAME; HIGGINS; HERINGA, 2000), entre outras.

Basicamente, o Alinhamento Progressivo pode ser dividido em três etapas a serem

executadas, as quais são: alinhamento par-a-par e posterior construção da matriz de

pontuações, construção da árvore guia, alinhamento múltiplo de sequências utilizando

perfis (ZAFALON, 2014; WALLACE; BLACKSHIELDS; HIGGINS, 2005).

1. Alinhamento par-a-par e construção da matriz de pontuações: inicialmente,

é executado o alinhamento de todos os possíveis pares das sequências de en-

trada, de modo que para n sequências a serem alinhadas, haverá n ∗ (n − 1)/2

alinhamentos par-a-par. Uma vez que os pares foram alinhados, as distâncias

entre os pares são calculadas, com base em estratégias de programação dinâ-

mica, e uma matriz com essas distâncias é declarada;

2. Construção da árvore guia: uma vez que os alinhamentos par-a-par foram

computados e a matriz de pontuações com as distâncias foi preenchida, o al-

goritmo computa uma estrutura de árvore que é conhecida como árvore filoge-

nética, a qual é utilizada como guia para a construção do alinhamento múltiplo.

Nessa etapa, diferentes estratégias podem ser utilizadas para o cálculo da árvore

guia, tais como o algoritmo Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 1987), UPGMA (LIN

et al., 2015), entre outras. Basicamente, os pares com pontuações mais próxi-

mas também são representados por folhas mais próximas na árvore guia. Essa

definição pode ser observada na Figura 12, de modo que pode-se notar que o

humano está mais próximo do macaco, seguido do camundongo, do rato, se-

guido da rã e, por fim, mais distante da galinha;
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Figura 12 - Exemplo de árvore guia.

Fonte: Adaptado de (ZAFALON, 2009).

3. Execução do alinhamento múltiplo: assim que a árvore guia é construída,

inicia-se o processo do Alinhamento Progressivo, propriamente dito. Dessa

forma, o alinhamento começa com as duas sequências mais próximas na árvore,

de maneira a se repetir, acoplando sempre a próxima sequência mais correlata

na árvore guia. Esse processo é executado, progressivamente, n − 1 vezes, até

que o alinhamento múltiplo seja obtido;

Apesar do fato dessa abordagem ser capaz de produzir resultados com boa signi-

ficância biológica, a heurística de AP também possui diferentes desvantagens, princi-

palmente quando está envolvido no processo um número considerável de sequências

pouco similares. Isso se dá devido à natureza do algoritmo, de modo que erros co-

metidos no início do processo de alinhamento múltiplo serão propagados até o fim

e não poderão ser corrigidos. Isso, geralmente, implica em resultados com menor

significância biológica (GONDRO; KINGHORN, 2007). Além disso, Boyce, Sievers e

Higgins (2015) relataram que estratégias de Alinhamento Progressivo possuem um

problema de dependência na ordem das sequências de entrada, o que pode acarretar

em problemas na etapa da construção da árvore guia e, consequentemente, afetar



41

negativamente a qualidade dos resultados produzidos.

No entanto, diversos esforços têm sido voltados para amenizar essas desvanta-

gens. Oliveira (2019) implementou um método de rearranjo de árvore filogenética,

com base no princípio de evolução mínima, a fim de encontrar uma ordem mais ade-

quada nas sequências de entrada do AMS. O autor afirma que a estratégia foi capaz

de produzir resultados com maior significância biológica. Além disso, Boyce, Sievers

e Higgins (2014) mostraram que o uso de árvores guias construídas a partir de estra-

tégias encadeadas também podem amenizar esse problema.

Outra alternativa que se destaca no contexto de AMS é o uso de metaheurísticas

bioinspiradas (KAR, 2016), tais como AG, OEP, Algoritmos Miméticos, BFO, BBO, SA,

entre outras. Essas abordagens trabalham com métodos iterativos que podem ameni-

zar os problemas encontrados na heurística de AP, uma vez que possuem a habilidade

de evoluir suas soluções, em termos de significância biológica, ao longo do processo

de alinhamento (RUBIO-LARGO; VEGA-RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 2016).

2.3.2 Algoritmos genéticos

Uma das metaheurísticas bioinspiradas mais utilizadas para resolver o problema

do AMS é o Algoritmo Genético, uma vez que, geralmente, é capaz de obter boas

soluções, além de ser uma saída para o problema de propagação de erros no AP. O

AG é baseado, principalmente, nas definições da Teoria da Evolução, proposta por

Charles Darwin (SCHWEFEL; RUDOLPH, 1995), de modo que os indivíduos de di-

ferentes populações são expostos a diversos processos ao longo de suas gerações,

tais como seleção gênica, recombinação e mutação. Dessa forma, sabe-se que os

indivíduos mais adaptados àquele ambiente passam seus genes ao longo das gera-

ções, de modo que a tendência é que se tenha, cada vez mais, indivíduos adaptados

àquele meio (BARBIERI, 2019). Computacionalmente, essa ideia pode ser visualizada

como um problema de otimização, de modo que os indivíduos de uma população cada

vez mais adaptada podem ser considerados como soluções cada vez melhores. Além

disso, os processos de seleção, mutação e recombinação, os quais alteram os genes
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desses indivíduos, podem ser vistos como operadores que realizam mudanças nas so-

luções no processo de busca (MIRJALILI, 2019; GOLDBERG; HOLLAND, 1988). Na

Figura 13 pode ser observado esse fluxo de operação junto ao processo de otimização

do Algoritmo Genético.

Figura 13 - Fluxo do processo genérico de otimização do Algoritmo Genético.

Fonte: Autor.

Quando se aplica AG ao Alinhamento Múltiplo de Sequências, cada indivíduo da

população representa um possível alinhamento para o conjunto de sequências de en-

trada. A significância biológica das soluções é mensurada de acordo com alguma

métrica, conhecida como função objetivo. A ideia é otimizar essa métrica, a qual pode

ser a busca pela maximização das posições de correspondência ou mesmo minimi-

zação da quantidade de gaps. O processo de otimização é dado pela aplicação dos

operadores de seleção, mutação e recombinação, os quais objetivam realizar modifica-

ções no alinhamento por meio, principalmente, da manipulação de gaps nas soluções
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(CHOWDHURY; GARAI, 2017). O funcionamento dos operadores de recombinação

e mutação podem ser visualizados na Figura 14. O primeiro operador utiliza dois ali-

nhamentos diferentes, separa as sequências com base em um ponto de corte (que

pode ser vertical ou horizontal) e, com isso, gera duas novas soluções de modo a

mesclar as diferentes partes dos diferentes alinhamentos. O operador de mutação,

por sua vez, é responsável por mover os gaps junto às sequências, de acordo com

dada probabilidade.

Figura 14 - Exemplo dos operadores de recombinação e mutação.

Fonte: Autor.

Podem ser vistas implementações de AG em diferentes ferramentas para AMS na

literatura, tais como a SAGA (Sequence Alignment by Genetic Algorithm) (NOTRE-

DAME; HIGGINS, 1996) e a MSA-GA (GONDRO; KINGHORN, 2007). Essas ferra-

mentas ganharam notoriedade, pois os resultados produzidos foram, muitas vezes,

melhores do que os resultados produzidos por ferramentas como a ClustalW, a qual

utiliza Alinhamento Progressivo como base (GONDRO; KINGHORN, 2007).

A SAGA foi a primeira ferramenta a implementar Algoritmos Genéticos para resol-

ver o problema do AMS. A ferramenta também faz uso de programação dinâmica para

geração da população inicial, além de possuir um conjunto de vinte e dois operadores

de mutação e recombinação que são selecionados dinamicamente durante a execu-



44

ção (NOTREDAME; HIGGINS, 1996). Apesar da ferramenta produzir bons resultados,

o grande número de operadores adiciona complexidade ao método. Posteriormente,

Thomsen e Boomsma (2004) mostraram que esse vasto conjunto de operadores não

produz melhores resultados quando comparado a um modelo de AG mais simples.

Com base nessa informação, Gondro e Kinghorn (2007) desenvolveram a MSA-GA

(Multiple Sequence Alignment using Genetic Algorithm), focada em um processo mais

simples de AG, com menos operadores, de modo que foi possível se obter melhores

resultados.

No entanto, a metaheurística de AG também possui desvantagens quando apli-

cada ao AMS. Segundo Lee et al. (2008), a natureza da abordagem geralmente produz

resultados que podem se encontrar em um ponto de máximo local. Isso implica em

alinhamentos que poderiam ainda ser refinados para a melhoria da sua significância

biológica. Com isso, é possível observar junto ao estado-da-arte diferentes estratégias

voltadas para a melhoria dos resultado obtidos por AG quando aplicados ao AMS.

Kumar (2015) implementou um AG voltado para AMS, com foco na melhoria dos

processos de mutação e recombinação. A população inicial do algoritmo é gerada

de maneira aleatória e as qualidades dos indivíduos são avaliadas de acordo com a

função objetivo. Posteriormente, é aplicado um processo de seleção com base em

torneio e os operadores são executados. Os autores mostraram que o método obteve

melhores resultados quando comparado a outras ferramentas, como a SAGA e a MSA-

GA. No entanto, foi observado que o método ainda produz resultados não satisfatórios

em alguns casos, principalmente os que envolvem conjunto de sequências menos

similares.

A fim de amenizar o problema com as sequências menos similares, Amorim et

al. (2018) realizaram modificações na MSA-GA, de modo a permitir que a ferramenta

utilize a função objetivo COFFEE (Consistency based Objective Function For align-

mEnt Evaluation) no processo de otimização. Essa função objetivo é baseada em

consistência e tende a realizar melhor avaliação de sequências pouco similares. Os

autores mostraram que, de fato, a ferramenta aumentou a sensibilidade na avaliação,
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o que permitiu a obtenção de melhores resultados. No entanto, os autores apontam

que os resultados ainda precisam ser refinados e comparados a outros métodos do

estado-da-arte.

Rani e Ramyachitra (2017) propuseram um AG focado nos parâmetros dos opera-

dores de recombinação para obter melhores resultados. A população inicial é gerada

de maneira aleatória e a qualidade dos indivíduos é calculada com base em uma

estratégia de função multiobjetivo, a qual otimiza simultaneamente diferentes caracte-

rísticas. Após o processo de seleção, os indivíduos passam por diferentes operadores

de recombinação. Nesse sentido, em uma das contribuições do trabalho, os auto-

res mostraram que o operador de recombinação horizontal é mais eficaz. Com isso,

observa-se que a ferramenta foi capaz de refinar os resultados produzidos. Porém, em

alguns casos, ferramentas baseadas em consistência, como a T-COFFEE (NOTRE-

DAME; HIGGINS; HERINGA, 2000), obtiveram melhores resultados. Dessa forma,

os autores sugerem que uma hibridização de estratégias poderia produzir melhores

resultados.

Seguindo a ideia de estratégias multiobjetivo, Chentoufi et al. (2016) implementa-

ram um AG multiobjetivo para alinhamento múltiplo de sequências de RNA, baseado

no Ótimo de Pareto (CENSOR, 1977). Basicamente, no processo de otimização, o mé-

todo seleciona indivíduos da população para a aplicação dos processos de recombi-

nação e mutação. A partir disso, a abordagem decide se os novos indivíduos serão ou

não incluídos na próxima geração, com base no critério do Ótimo de Pareto. Embora

a ferramenta tenha produzido bons resultados, o método se mostrou muito sensitivo

aos parâmetros de mutação e penalização por gaps, o que dificulta a generalização

da abordagem.

Mais recententemente, Chentoufi et al. (2017) propuseram outro AG multiobjetivo

com base em pesos dinâmicos, utilizados no processo de avaliação dos resultados.

Os autores utilizam diferentes funções objetivo, tais como entropia e pontuação por

pares de base, de modo que após o cálculo das métricas, o método as transforma em

um valor único, o qual é utilizado como peso na função de avaliação do alinhamento.
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Com base na qualidade, os indivíduos são selecionados e expostos a processos de

mutação e recombinação gênica. O método proposto foi capaz de obter melhores

resultados, especialmente quando alinha sequências pouco similares.

Kaya, Sarhan e Alhajj (2014) também propuseram um AG multiobjetivo, baseado

no NSGA-II (DEB et al., 2002). A população inicial é gerada aleatoriamente e a qua-

lidade dos indivíduos é calculada com base em três funções objetivo. Esse fator é

vantajoso, uma vez que permite que o método considere diferentes métricas conflitan-

tes em um único processo de otimização. Uma vez que as pontuações dos alinha-

mentos foram calculadas, são executados os processos de mutação e recombinação.

Os resultados mostram melhorias na qualidade dos alinhamentos, mas ainda é possí-

vel observar que precisam ser feitos alguns refinamentos nas funções de similaridade

para produzir resultados com maior significância biológica.

2.3.3 Otimização por enxame de partículas

Outra metaheurística comumente utilizada para executar AMS é a Otimização por

Enxame de Partículas. Essa estratégia se baseia no movimento otimizado de um

bando de pássaros ou cardume de peixes, de modo que as metáforas computacio-

nais são baseadas na dinâmica de grupo desses indivíduos (KENNEDY; EBERHART,

1995). Nesse sentido, um número de entidades, denominadas partículas, são colo-

cadas no espaço de busca e cada uma avalia a função objetivo como sua posição

atual. O movimento das partículas no espaço de busca considera aspectos históricos

com sua melhor posição p⃗i, sua posição x⃗i e velocidade v⃗i atuais, além de considerar

as melhores posições dos outros indivíduos do bando, p⃗g. Com isso, pequenas per-

turbações são aplicadas para modificar as soluções atuais, de modo que o objetivo

é encontrar a melhor posição. Essas modificações são feitas com base na Equação

2.4, de modo que U⃗(0, ϕi) representa um vetor de números aleatórios, uniformemente

distribuídos em [0, ϕi] (POLI; KENNEDY; BLACKWELL, 2007).
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v⃗i = v⃗i + U⃗(0, ϕ1) ⊗ ( p⃗i − x⃗i) + U⃗(0, ϕ2) ⊗ ( p⃗g − x⃗i)

x⃗i = x⃗i + v⃗i

(2.4)

Quando aplicada para resolver AMS, cada partícula da OEP é considerada um

possível alinhamento para dadas sequências de entrada. As perturbações realiza-

das nas posições e velocidades comumente implicam em mudanças nas posições de

gaps, a fim de se realizar a busca por um alinhamento ótimo (XU; CHEN, 2009). Com

isso, é possível encontrar no estado-da-arte da literatura diversas abordagens que im-

plementam diferentes estratégias de OEP para Alinhamento Múltiplo de Sequências.

Tran e Wallinga (2017) utilizaram um OEP para obter AMS ótimos em termos es-

truturais e evolucionários. A estratégia utiliza técnicas de morfismo gráfico, além de

uma função chamada Universal Partition Search (UPS), a fim de garantir que alinha-

mentos candidatos serão otimizados após uma iteração do algoritmo. A função UPS

é utilizada para favorecer alinhamentos candidatos com várias colunas homogêneas,

o que é importante para evitar alinhamentos biologicamente incorretos. As alterações

nas velocidades e posições das partículas refletem mudanças nas posições de gaps,

o que resulta no processo de busca pelo alinhamento ótimo. Os autores mostram que

os resultados alcançados são comparáveis aos de ferramentas para AMS do estado-

da-arte. No entanto, o método ainda precisa de refinamentos, como a atribuição de

uma função objetivo que trabalhe de uma maneira mais eficiente quando o número de

gaps aumenta.

Yang (2014) propôs um algoritmo de OEP baseado em cardumes de peixes, vol-

tado para a obtenção de AMS. O foco do método é convergir rapidamente para a

solução ótima, de modo a trabalhar simultaneamente com processos de busca local

e global. O algoritmo utiliza fatores probabilísticos para modificar as velocidades e

posições das partículas, de modo a mover as posições de gap nos alinhamentos com

base em suas posições de correspondência. Os resultados mostram que o método foi

capaz de obter bons resultados, especialmente para sequências mais longas.

Lalwani, Kumar e Gupta (2015) implementaram um OEP de dois níveis, de modo
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que cada um é responsável por otimizar uma função objetivo diferente. No primeiro ní-

vel, os indivíduos são divididos em subpopulações e o algoritmo atualiza as posições e

velocidades das partículas, de modo a maximizar suas posições de correspondências.

A melhor partícula de cada subpopulação é movida para o segundo nível e suas velo-

cidades e posições são atualizadas novamente, de modo a maximizar a similaridade

dos pares das sequências. Essa estratégia é importante para evitar soluções em má-

ximo local. O método obteve resultados com boa significância biológica, quando com-

parado aos resultados produzidos por ferramentas do estado-da-arte. Porém, pode-se

observar que o método perde qualidade quando o tamanho do alinhamento executado

passa a ter, aproximadamente, mil bases.

Mais recentemente, Lalwani, Kumar e Deep (2017) utilizaram o método anterior

como base e propuseram um OEP para alinhamentos entre sequências e estruturas

de RNA. No nível um, o algoritmo otimiza o tamanho do alinhamento, de modo que

o método executa os dois níveis de maneira independente. Os autores mostram que

os resultados alcançaram boa significância biológica, mas devido à complexidade do

método, o mesmo só performa bem para sequências com menos de trezentas bases.

Dessa forma, como os dois níveis executam de maneira independente, estratégias de

programação paralela podem ser utilizadas para diminuir o tempo de execução.

2.3.4 Bacterial foraging optimization

Trata-se de uma metaheurística para resolver problemas de otimização, cuja me-

táfora se baseia no comportamento da bactéria E. coli. O processo se dá por meio

da seleção natural das bactérias, o qual elimina indivíduos com estratégias ruins de

forrageamento. Basicamente, o forrageamento consiste na busca e exploração de

alimentos (DAS et al., 2009).

A estratégia de forrageamento se baseia na ideia de maximizar a relação entre a

energia dos alimentos obtidos e o tempo de busca. Em outras palavras, em uma estra-

tégia otimizada de forrageamento, os indivíduos devem buscar a maior quantidade de

calorias no menor tempo possível. Para isso, características individuais e grupais das
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bactérias são consideradas na busca pelos alimentos, como a quimiotaxia, estratégias

de enxame, reprodução, mutação, eliminação, entre outras (PASSINO, 2012).

Diferentes aplicações de BFO podem ser observadas junto à área de bioinformá-

tica. Cai et al. (2018) desenvolveram um sistema baseado em BFO para diagnosticar

pacientes com a doença de Parkinson. Yang, Ji e Zhang (2018) implementaram um

BFO detecção de interações entre proteínas, o que ajuda no processo de desenvol-

vimento de fármacos. Ramyachitra e Veeralakshmi (2017) propuseram um BFO para

predição de estruturas de proteínas. Além dessas aplicações, o uso de BFO também

é recorrente para executar Alinhamento Múltiplo de Sequências. Nesse sentido, cada

bactéria representa um possível alinhamento para dadas sequências de entrada, de

modo que as alterações realizadas nos indivíduos refletem mudanças e rearranjos nas

posições das bases das sequências.

Rani e Ramyachitra (2016) aplicaram uma estratégia de BFO multiobjetivo para a

solução de AMS. Inicialmente, a população de bactérias é definida por meio da gera-

ção aleatória de alinhamentos de sequências. Em seguida, a fase de quimiotaxia se

inicia, de modo que a aptidão de cada indivíduo é avaliada, com base nas funções

objetivo, e então as bactérias são movidas em direções aleatórias, o que implica em

mudanças estruturais nos alinhamentos. Dessa forma, enquanto as mudanças propi-

ciarem melhorias na aptidão do indivíduo, o mesmo continua a se mover na mesma

direção, por meio do processo de expansão por enxame. Uma vez que esse processo

é finalizado, inicia-se a etapa de reprodução, de modo que os dois melhores indiví-

duos são selecionados e, por meio de operadores de recombinação, são utilizados

para gerar novos indivíduos, os quais substituem os piores indivíduos da população.

Por fim, o processo de eliminação é aplicado, de modo que cada indivíduo pode ser

eliminado com base em uma probabilidade. Com isso, o método gera novos indivíduos

aleatórios para substituir os indivíduos que foram eliminados. Os autores mostram que

o método obteve melhores resultados na maioria das vezes, quando comparados aos

de outros métodos bioinspirados. No entanto, observa-se que o tempo de execução

do método ainda é alto, de modo que os autores relatam que o uso de programação



50

multithreading pode amenizar esse problema.

2.3.5 Biogeography based optimization

A metaheurística de BBO baseia-se na metáfora de processos de emigração e imi-

gração de espécies entre habitats. Nessa abordagem, cada solução no processo de

otimização é considerada um habitat, de modo que as qualidades das soluções são

aferidas com base em um índice. Quanto maior o seu índice, mais espécies aquele

habitat pode suportar e um índice menor indica que existem apenas poucas espécies

no respectivo habitat. Dessa forma, habitats com menores índices podem ser melho-

rados, de modo a captar características de habitats mais atrativos, durante o processo

iterativo do algoritmo (SIMON, 2008). Com relação aos operadores que modificam as

soluções, o principal é o de migração. Trata-se de um operador probabilístico, o qual

aplica modificações às soluções com base na taxa de imigração λi e também na taxa

de emigração µi. Dessa forma, esses valores podem ser calculados, para o i-ésimo

habitat, de acordo com a Equação 2.5, de modo que E é a taxa máxima de emigração,

I é a taxa máxima de imigração, ni é o número de espécies no i-ésimo habitat e n é o

número máximo de espécies.


λi = I ∗ (1 − ni)/n

µi = E ∗ ni/n
(2.5)

Na literatura referente à bioinformática, é possível encontrar diversas aplicações

de BBO. Li e Yin (2013) desenvolveram um método baseado em BBO para seleção

de características a partir de dados de expressões gênicas. De maneira similar, Liu

et al. (2015) propuseram um BBO para seleção de características em assinaturas

moleculares. Yang et al. (2016) aplicaram BBO para classificar imagens cerebrais

como normais ou anormais. Além dessas aplicações, outra que se destaca junto ao

uso de BBO é a execução de AMS.

Yadav e Banka (2016) desenvolveram um BBO para resolver o problema de Ali-

nhamento Múltiplo de Sequências. O método utiliza um novo operador de migração
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que foi implementado a fim de explorar as informações de outros habitats, de modo a

manter a diversidade da população e também a capacidade de exploitação. O método

obteve bons resultados quando comparado a diferentes métodos que utilizam outras

metaheurísticas, no entanto, ao ser comparado com outras ferramentas vastamente

utilizadas em bioinformática, a abordagem proposta produziu resultados melhores em

apenas uma das seis famílias de proteínas analisadas. No entanto, o método proposto

não utiliza nenhum mecanismo de avaliação multiobjetiva ou hibridização de heurísti-

cas, o que pode ajudar a abordagem a alcançar melhores resultados.

2.3.6 Simulated annealing

Essa metaheurística se baseia no processo de recozimento de materiais, como,

por exemplo, o metal. Esse processo consiste em aquecer o material em questão e

resfriá-lo lentamente, de maneira controlada, a fim de torná-lo mais resistente (VIN-

CENT et al., 2017; KIRKPATRICK; GELATT; VECCHI, 1983). Portanto, o SA é uma

estratégia comumente utilizada em processos de otimização, devido à sua capacidade

de busca por uma solução ótima global (BISWAS, 2016).

Basicamente, o algoritmo exige a definição de alguns elementos junto ao problema

de otimização, tais como o espaço de busca, representado por X = {x1, x2, . . . , xn}, e

também uma função objetivo de custo, a qual é representada por C : X ⇒ R, de modo

que R representa um conjunto de números reais que será definido junto ao problema

(ZAFALON, 2014). Dessa forma, o objetivo do algoritmo é encontrar um estado que

representa uma solução ótima, representado por xotimo, de modo que refinamentos

são feitos a cada iteração, a partir de regras que são definidas com base em um va-

lor que representa o fator de decaimento de uma temperatura T . Este valor assume,

inicialmente, um alto valor, de modo que o mesmo tende a diminuir controladamente

durante as iterações de busca do algoritmo. O valor de T é então utilizado para com-

putar a probabilidade do algoritmo aceitar um novo estado, xnovo, como solução ótima

(BISWAS, 2016).

Com isso, pode-se definir as seguintes regras para a aceitação de um novo estado
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como solução ótima (KIRKPATRICK; GELATT; VECCHI, 1983):

1. Caso ∆E ≤ 0, o algoritmo aceita xnovo, de modo que ∆E representa a variação de

enegia;

2. Caso ∆E > 0, o algoritmo aceita xnovo, com probabilidade P(∆E) = e−∆E/T , de

modo que T representa a temperatura e ∆E = C(xnovo) −C(xatual).

Basicamente, essas regras representam a ideia principal do funcionamento do al-

goritmo, de modo que a estratégia só assume novas soluções xnovo que sejam sempre

melhores que a solução atual xatual. Nesse sentido, o uso da probabilidade P(∆E) é

importante para evitar que o algoritmo se prenda em uma solução de máximo local.

Em bioinformática, pode-se observar que um dos principais usos da metaheurís-

tica de SA está relacionado ao Alinhamento Múltiplo de Sequências. Nesse sentido,

cada estado representa um possível alinhamento para dadas sequências de entrada e

o decaimento da temperatura controla a aplicação de pequenas perturbações às solu-

ções, de modo a refletir alterações nas posições de gaps (KIM; PRAMANIK; CHUNG,

1994). Essa estratégia se mostrou eficiente, porém, observa-se na literatura que abor-

dagens mais recentes que aplicam SA para a execução de AMS se baseiam em es-

tratégias híbridas. Essa é uma tendência que tem se observado não somente com a

metaheurística de SA, mas sim de forma geral.

2.3.7 Metaheurísticas híbridas

A hibridização de heurísticas tem sido cada vez mais utilizada em problemas de

otimização, uma vez que o uso de diferentes estratégias geralmente amenizam os pro-

blemas intrínsecos a cada método envolvido no processo de otimização (PELLERIN;

PERRIER; BERTHAUT, 2020). Em bioinformática, a hibridização de heurística tem se

mostrado como uma tendência na formulação de soluções para problemas de AMS,

conforme mencionado anteriormente.

Um exemplo disso é o uso de hibridização junto à metaheurística de SA, a fim
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de se obter resultados com maior significância biológica. Yao et al. (2015) implemen-

taram um SA híbrido para AMS, com base na técnica Center Star (SU et al., 2017).

Inicialmente, a estratégia executa o algoritmo Center Star, a fim de obter a sequência

consenso, a qual representa as bases mais frequentes no conjunto de entrada. A partir

disso, o SA é utilizado para otimizar o resultado em termos de significância biológica,

de modo a aplicar mudanças controladas nas posições de gap. Na seção de resul-

tados, os autores mostram que a abordagem produziu bons alinhamentos, próximos

aos resultados produzidos por ferramentas conhecidas, como a ClustalW. No entanto,

ainda são necessários refinamentos no algoritmo Center Star, a fim de se encontrar

a sequência consenso mais próxima da ideal, o que permite produzir resultados com

maior significância biológica.

Mais recentemente, Addawe et al. (2017) propuseram um modelo de SA multiob-

jetivo para a execução de AMS, hibridizado com a técnica de Evolução Diferencial,

de modo a considerar informações estruturais, percentual de posições de gap e o to-

tal de colunas com correspondência de bases. Os autores mostram que o método é

eficaz para encontrar alinhamentos ótimos, de modo que a abordagem multiobjetivo

foi capaz de refinar ainda mais as soluções. No entanto, os valores dos parâmetros

do algoritmo foram definidos empiricamente, de modo que técnicas de otimização po-

dem ser utilizadas para encontrar valores ótimos para cada conjunto de sequência de

entrada.

Além das estratégias baseadas em SA, observa-se no estado-da-arte da litera-

tura abordagens híbridas com base em Algoritmo Genético. Chatterjee et al. (2019)

desenvolveu um AG hibridizado com a metaheurística de Otimização por Reação Quí-

mica (ORQ) (LAM; LI, 2012) para executar AMS. A população do AG é aleatoriamente

iniciada e então é aplicado um processo de recombinação, o qual utiliza colunas de

correspondência de base como ponto de corte. Após esse processo, operadores de

mutação são executados, a fim de realizar mudanças nas posições de gap. Os resul-

tados desse processo são utilizados como entrada para a estratégia de ORQ, a qual

é responsável por encontrar a sequência mais desalinhada e realizar modificações na
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mesma, de modo a gerar novos alinhamentos. Os resultados produzidos se mostram

promissores, mas o método ainda possui dificuldades ao alinhar sequências menos

similares, de modo a produzir resultados com baixa significância biológica para esses

casos.

Com relação à metaheuristica de OEP, também é possível ver aplicações híbridas

para a solução do problema de AMS. Chaabane (2018) propôs o uso de OEP junto

ao Critério de Metrópole (CM) (GUO; LIU; MALEC, 2004). Nesse sentido, o CM é

aplicado para gerar alinhamentos que serão utilizados como população inicial no OEP.

Posteriormente, o melhor indivíduo global é determinado e a distância entre cada par-

tícula é calculada para que possam ser aplicados as operações de movimentação das

partículas, de modo a refletir em alterações nas posições de gap. A posição é então

atualizada e um operador de recombinação é executado entre o melhor indivíduo glo-

bal e o melhor indivíduo local. Após isso, o novo melhor indivíduo global é definido

e o processo se repete. Os autores compararam os resultados obtidos com os pro-

duzidos por outras ferramentas baseadas em diferentes metaheurísticas, tais como a

GAPAM (NAZNIN; SARKER; ESSAM, 2012) e a IBBOMSA (YADAV; BANKA, 2016),

e foi constatado que o método produz melhores resultados. No entanto, os autores

apontam que ainda é necessária melhor investigação na hibridização com outras me-

taheurísticas, além da comparação dos resultados com os de outras ferramentas do

estado-da-arte.

Sun et al. (2014) desenvolveu um novo OEP com base em um modelo de elétron

livre (KISSINGER; SATPATHY, 2016), hibridizado com MOM. Nessa abordagem, o

método de OEP é utilizado no processo de aprendizagem do Modelo Oculto de Mar-

kov, de modo que o MOM é posteriormente utilizado para realizar o AMS. Os autores

mostram que, no geral, o método obteve bons resultados, mas o tempo de execução

ainda é uma desvantagem. Nesse sentido, é sugerido o uso de programação paralela

para reduzir a complexidade computacional do método.

De maneira similar, Zhan et al. (2018) apresentaram um OEP hibridizado com

MOM para a execução de AMS, porém, o método também é combinado com uma
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função de partição. O OEP é aplicado para otimizar os parâmetros do MOM e os

resultados são utilizados para computar a matriz de distância do alinhamento. Os re-

sultados mostram que o método obteve bons resultados, mas, em alguns casos, ainda

não conseguiu produzir alinhamentos com maior significância biológica que aqueles

computados a partir de outros métodos probabilísticos, como a ferramenta Probalign

(ROSHAN; LIVESAY, 2006). Recentemente, os autores publicaram uma versão es-

tendida do método, mas com vistas para a comparação com abordagens para recons-

trução de árvores filogenéticas (ZHAN et al., 2019). Os autores mostraram que as

árvores produzidas pelo método são mais próximas das ideais, quando comparadas

às árvores produzidas por outros métodos de AMS.

Também observa-se na literatura recentes implementações de BBO para AMS com

abordagens híbridas. Zemali e Boukra (2015) propuseram um BBO hibridizado com

AP para a execução de Alinhamento Múltiplo de Sequências. A heurística de Alinha-

mento Progressivo é utilizada para gerar a população inicial, de modo que para cada

habitat, diferentes parâmetros de execução são utilizados. Uma observação impor-

tante feita pelos autores é que inicializar a população a partir de pré alinhamentos

pode diminuir o vasto espaço de busca e fazer o método convergir mais facilmente.

Além disso, os hiper-parâmetros da metaheurística de BBO também são definidos

para cada habitat, de forma que os parâmetros de migração e imigração são calcu-

lados dinamicamente. Além disso, o algoritmo utiliza uma ideia de otimização local,

de modo que partes dos alinhamentos dos piores indivíduos são substituídas pelas

respectivas partes do melhor alinhamento. Após isso, soluções são selecionadas, de

acordo com dada probabilidade, e substituídas por novos alinhamentos gerados a par-

tir de técnicas de AP. Além disso, são executados operadores para alterar posições de

gaps nos alinhamentos, como uma tentativa de refinar ainda mais porções específicas.

Por fim, há uma troca de informação entre os diferentes habitats, de modo que o pior

indivíduo de um dado habitat é substituído pelo melhor indivíduo de outro. Essa estra-

tégia é importante para manter a diversidade nas populações e evitar que o algoritmo

se coloque em um ponto de máximo local. Os autores mostram que os resultados
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produzidos foram, na média, melhores quando comparados aos produzidos por outras

ferramentas que usam AG, e também que os resultados produzidos pela ClustalW.

No entanto, o método não produz bons resultados para conjuntos de sequências com

variados níveis de similaridade.

Recentemente, Zemali e Boukra (2016) incrementaram a abordagem anterior e

acoplaram à estratégia o método de Evolução Quântica (TALBI; DRAA, 2017). Além

disso, esta estratégia se difere da anterior de modo que utiliza o método de Subida

da Colina (BURKE; BYKOV, 2017) para gerar a população inicial, ao invés de utilizar

algoritmos de Alinhamento Progressivo. Os resultados obtidos foram melhores quando

comparados com a abordagem anterior, porém, ainda existem casos em que métodos

evolucionários produzem melhores resultados.

Com relação à metaheurística de BFO, também é possível observar implementa-

ções híbridas recentes na literatura. Manikandan e Ramyachitra (2017) propuseram

um BFO multiobjetivo, hibridizado com Algoritmo Genético, para executar AMS. A po-

pulação inicial do BFO é gerada aleatoriamente, de modo a respeitar a regra que o

número de gaps não ultrapasse 20% do tamanho da sequência com mais bases no

conjunto de entrada. O primeiro operador executado é o de quimiotaxia, de modo que

os gaps são movidos em uma posição definida ou então em uma direção aleatória.

Posteriormente, é executado o operador de reprodução, de modo que a população é

divida em duas subpopulações. Assim, os dois melhores indivíduos de cada subpo-

pulação são selecionados para produzir novos indivíduos por meio da recombinação.

Além disso, também são executados operadores de mutação para mudar as posições

de gaps, a fim de evitar convergência prematura do algoritmo. Finalmente, aplica-se

um operador de eliminação, de modo que indivíduos são excluídos do BFO, de acordo

com uma probabilidade. Com isso, os novos melhores indivíduos substituem os in-

divíduos eliminados no BFO. Os resultados obtidos foram melhores, no entanto, os

autores afirmam que ainda é importante testar outras funções objetivo, a fim de obter

regiões mais conservadas no alinhamento final. Isso implica que o algoritmo ainda

possui margem para melhorias, de modo a oferecer análises biológicas mais precisas.
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Além das metaheurísticas já mencionadas anteriormente, outras estratégias tam-

bém têm utilizado abordagens híbridas para executar AMS. Um exemplo é o Algoritmo

de Polinização de Flores (APF). Essa abordagem se baseia nas estratégias de auto

polinização e polinização cruzada das plantas e é utilizada para resolver problemas de

otimização (MAHDAD; SRAIRI, 2016). Quando aplicada ao AMS, cada flor representa

um possível alinhamento.

Hussein, Abdullah e AbdulRashid (2019) propuseram um APF multiobjetivo, hibri-

dizado com etapas do algoritmo de Alinhamento Progressivo, para executar Alinha-

mento Múltiplo de Sequências. A população inicial do algoritmo é gerada, a aptidão

de cada indivíduo é computada a partir de uma estratégia com duas funções objetivo

e os melhores indivíduos são selecionados para a polinização. O objetivo desse pro-

cesso é gerar novos indivíduos com melhor aptidão. Dessa forma, a auto polinização

é aplicada, de modo que rearranjos nas posições de gap são feitos localmente no

alinhamento correspondente. Posteriormente, a polinização cruzada é utilizada como

um operador de busca global para trocar informações entre diferentes indivíduos, as-

sim como um operador de recombinação, a fim de manter a diversidade na população.

Por fim, o método utiliza a técnica de alinhamento de perfis, encontrada em ferramen-

tas como a ClustalW, para refinar os resultados produzidos pelo APF. Os resultados

mostram que o algoritmo foi capaz de produzir melhores resultados na maioria dos ca-

sos. No entanto, em alguns alinhamentos, outras ferramentas com base em AP, como

a MUSCLE (EDGAR, 2004), produziram resultados com maior significância biológica.

Outro exemplo do estado-da-arte da literatura que tem utilizado hibridização é a

metaheurística de Algoritmos Miméticos. Essa abordagem é uma extensão do AG, de

modo a mimetizar um comportamento observado na natureza, além de utilizar técni-

cas de busca local para evitar convergência prematura do algoritmo (GARG, 2010).

Uma das estratégias conhecidas em AM é o Shuffled Frog-Leaping Algorithm (SFLA)

(EUSUFF; LANSEY; PASHA, 2006), de modo a mimetizar o comportamento coopera-

tivo de sapos que pulam em diferentes lírios d’água em um pântano, a fim de encontrar

aquele com maior quantidade de comida. Quando esta metaheurística é aplicada para
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a solução de problemas de AMS, cada sapo representa um possível alinhamento.

Rubio-Largo, Vega-Rodríguez e González-Álvarez (2015a) implementaram um Al-

goritmo Mimético multiobjetivo, baseado em SFLA e hibridizado com Alinhamento Pro-

gressivo. A população do algoritmo é iniciada e os indivíduos são divididos em subpo-

pulações de lírios d’água, conhecidos como memeplex. Cada sapo tem sua aptidão

avaliada, com base nas funções objetivo definidas, e o melhor sapo global é seleci-

onado. Dessa forma, em cada memeplex, são selecionados o melhor sapo local e o

pior sapo local, de modo que parte do alinhamento do melhor é utilizada para substi-

tuir a respectiva parte no alinhamento correspondente do pior sapo local. Além disso,

processos de mutação são executados no novo indivíduo gerado, de modo a modificar

suas posições de gap. Com isso, o novo indivíduo substitui o pior sapo local, caso o

novo sapo possua uma aptidão maior. Caso contrário, um processo de realinhamento

local é executado junto ao novo indivíduo, de modo que parte do seu alinhamento é

realinhada com base em técnicas de AP. Dessa forma, esse processo de otimização

é executado em todos os memeplex, até que uma condição de parada seja satisfeita.

Nos resultados, os autores mostram que a abordagem de realinhamento local com AP

foi essencial para levar o método a produzir melhores resultados, especialmente ao

alinhar conjuntos de sequências menos similares. Porém, o tempo de execução do

método foi o segundo pior entre as ferramentas analisadas, o que indica que técnicas

de processamento paralelo devem ser utilizadas para aumentar a escalabilidade.

Além dessas abordagens, também é possível encontrar implementações híbridas

recentes da metaheurística de Otimização por Colônia de Abelhas (OCA). Essa abor-

dagem se baseia no comportamento inteligente e cooperativo das abelhas em col-

meias em busca por comida (LI; YANG, 2016). Nesse sentido, cada abelha representa

um possível alinhamento quando o algoritmo de OCA é aplicado para executar AMS.

Similar à estratégia aplicada em Rubio-Largo, Vega-Rodríguez e González-Álvarez

(2015a), Rubio-Largo, Vega-Rodríguez e González-Álvarez (2016) implementaram um

OCA multiobjetivo, hibridizado com ferramenta de Alinhamento Progressivo, para exe-

cução de Alinhamento Múltiplo de Sequências. A população inicial é gerada alea-
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toriamente e cada indivíduo é considerado uma abelha operária. Para cada abelha

operária, seleciona-se outra abelha aleatoriamente e é aplicado um processo de re-

combinação para gerar um novo indivíduo. Após isso, é executado um processo de

ordenação não dominante, utilizado em otimização com funções multiobjetivo, a fim

de manter na população os melhores indivíduos. Posteriormente, o algoritmo calcula

a probabilidade de uma abelha ser selecionada como abelha exploradora, de maneira

proporcional ao valor de sua aptidão. As abelhas exploradoras são responsáveis por

executar processos de busca global, a fim de evitar convergência prematura. Dessa

forma, processos de mutação são aplicados às abelhas exploradoras, de modo a al-

terar suas posições de gap. Caso essas modificações melhorem sua aptidão, essa

abelha substitui a respectiva abelha operária na população. Caso contrário, uma ro-

tina de busca local é executada, de modo a selecionar uma porção do alinhamento

da respectiva abelha e fornecê-lo como entrada para que uma ferramenta, baseada

em AP, realinhe-a. Os resultados alcançados pela ferramenta foram melhores quando

comparados aos resultados de ferramentas vastamente utilizadas em bioinformática.

Novamente, os autores mostram que a abordagem de realinhamento local contribui

significativamente para a melhoria dos resultados, em termos de significância bioló-

gica. No entanto, o tempo de execução continua sendo uma desvantagem com re-

lação aos outros métodos, o que reforça a necessidade de se utilizar estratégias de

programação paralela, como a programação multithreading.

2.3.8 Paralelismo em alinhamento múltiplo de sequências

Em termos computacionais, estratégias de paralelismo são aplicadas para se obter

ganhos de desempenho na execução de algoritmos. Dessa forma, objetiva-se execu-

tar em paralelo diferentes trechos para que se possa diminuir o tempo de execução

dos métodos trabalhados. Entre os benefícios do uso de abordagens paralelas pode-

se citar a possibilidade de se trabalhar com um grande volume de dados (SUGIE et

al., 2018). Nesse sentido, a aplicação de paralelismo é importante na bioinformática,

uma vez que viabiliza a análise simultânea de um grande volume de dados genômicos,
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o que é desejável frente à grande massa de dados biológicos disponível atualmente

(VEGA-RODRÍGUEZ; SANTANDER-JIMÉNEZ, 2019).

Os clusters computacionais estão entre os ambientes mais utilizados para a exe-

cução de algoritmos em paralelo junto à bioinformática. Neste ambiente, os recursos

são alocados de maneira centralizada, de modo que é possível utilizar protocolos de

comunicação mais eficientes, uma vez que que a rede de interconexão se encontra

no mesmo domínio administrativo. Diferentes abordagens de clusters computacionais

são vistas na literatura recente de bioinformática. Abdel et al. (2017) desenvolveu um

framework baseado em Hadoop (WHITE, 2012) para análises biológicas com grande

volume de dados. Li et al. (2017) desenvolveram um ambiente distribuído para sequen-

ciamento de peptídeos. Byun et al. (2017) implementaram alinhamento de sequências

de genomas completos em ambiente de cluster computacional. Zou (2016) implemen-

tou um algoritmo para alinhamento múltiplo de sequências e reconstrução de árvores

filogenéticas em cluster Hadoop.

Além dos clusters, as grades computacionais são outra alternativa muita utilizada

para execução de algoritmos em paralelo na bioinformática. Trata-se de uma estrutura

computacional heterogênea que permite que diferentes equipamentos, com diferentes

hardware e até sistema operacional, interajam para processar uma tarefa (WANG;

JIE; CHEN, 2018). Ochoa et al. (2016) utilizaram grades computacionais nos estudos

de desenvolvimento de fármacos para combate à leishmaniose. Chen et al. (2017)

implementaram uma estratégia para alinhamento de sequências similares de DNA e

RNA em ambiente de grades computacionais.

No entanto, ambas as estratégias exigem um ambiente físico mais robusto,

tornando-as menos portáteis com relação ao uso em computadores pessoais. Nesse

sentido, o uso de estratégias de programação multithread pode fornecer um ambiente

para a paralelização de algoritmos, de modo a utilizar os múltiplos núcleos de proces-

samento de uma máquina. Nesse ambiente, essa paralelização é alcançada por meio

da definição de threads, de modo a alocá-las nos diferentes núcleos do processador

(ALJAWARNEH; YASSEIN et al., 2018). Assim, a partir do processamento simultâneo
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das threads alocadas aos núcleo de processamento, é possível melhorar o desempe-

nho de processamento de métodos cujos trechos de código podem ser executados de

maneira concomitante (AHMED et al., 2017).

Diversas aplicações que utilizam multithreading podem ser vistas na literatura de

bioinformática. Samdani e Vetrivel (2018) desenvolveram um algoritmo multithreading

para auxílio no processo de desenvolvimento de fármacos. Ji et al. (2019) utilizaram

programação multithread para realizar a compressão de genes. Wang e Kong (2019)

desenvolveram um ambiente para alinhamento de sequências em larga escala utili-

zando multithreading. Além destas aplicações, a programação multithread também é

utilizada para paralelizar metaheurísticas para AMS, uma vez que, como já mencio-

nado, as mesmas podem melhorar a qualidade dos alinhamentos produzidos.

Amorim et al. (2016) utilizaram programação multithread para paralelizar os prin-

cipais processos do AG da ferramenta MSA-GA, os quais são: geração da população

inicial, cálculo da aptidão dos indivíduos e, por fim, execução da seleção de indivíduos.

Os resultados mostram que a abordagem foi capaz de diminuir em cerca de 60% do

tempo de execução do método, além de não degradar a significância biológica dos

alinhamentos.

De maneira similar, Zambrano-Vega et al. (2017b) desenvolveram um AG multiob-

jetivo com base no algoritmo NSGA-II (DEB et al., 2002), além de utilizar programação

multithread para paralelizar os processos. Os autores mostram que a ferramenta foi

capaz de produzir resultados com boa significância biológica, além de alcançar um

fator de aceleração de desempenho considerável, com relação à versão sequencial.

Além do AG, é possível observar na literatura o uso de multithread aplicado a

outras metaheurísticas para AMS, como a de Algoritmos Miméticos. Rubio-Largo,

Vega-Rodríguez e González-Álvarez (2015b), propuseram um AM paralelo, baseado

em SFLA, para executar Alinhamentos Múltiplos de Sequências. A abordagem pode

ser resumida na paralelização do método proposto por Rubio-Largo, Vega-Rodríguez

e González-Álvarez (2015a). Basicamente, os autores paralelizaram duas etapas do
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algoritmo: geração da população inicial e evolução das subpopulações, conhecidas

como memeplex. Inicialmente, o método aloca um número de threads correspondente

ao número de núcleos de processamento a serem desenvolvidos. Dessa forma, o al-

goritmo divide o número de indivíduos a serem gerados para cada memeplex e aloca

essa tarefa a cada uma das threads. Com isso, observa-se que os indivíduos de cada

subpopulação serão inicializados paralelamente por cada uma das threads alocadas.

Com relação à evolução dos memeplex, é feito um escalonamento eficiente, de modo

a alocar dinamicamente as iterações do algoritmo a cada thread que está disponível

em dado momento. Os resultados mostram que a paralelização foi capaz de reduzir

o tempo de processamento, de modo a deixar o tempo de execução competitivo em

relação a ferramentas que utilizam abordagens mais rápidas, como a Clustal Omega.

No entanto, os autores afirmam que o tempo de execução ainda é impeditivo quando

o número de sequências a serem alinhadas cresce de maneira considerável. Para re-

solver esse problema, Rubio-Largo et al. (2018) publicaram uma extensão do trabalho

anterior, de modo que a principal contribuição foi um método paralelo mais eficiente

para a ferramenta, o que permitiu o alinhamento de conjuntos de de entrada com

grande número de sequências.

Com isso, observa-se que o uso de programação multithread em Alinhamento

Múltiplo de Sequências é importante para diminuir o tempo de execução dos métodos.

Nesse sentido, esse fator beneficia a aplicação de metaheurísticas para a solução de

AMS, de modo a amenizar a problemática do maior tempo de execução, inerente à

natureza iterativa dos métodos, sem que seja necessário um ambiente computacional

mais específico.

2.3.9 Ferramentas para alinhamento múltiplo de sequências

Atualmente, existem diversas ferramentas difundidas em bioinformática para a exe-

cução de Alinhamento Múltiplo de Sequências. Nesta subseção, são apresentados

detalhes de funcionamento de algumas das ferramentas mais utilizadas para a obten-

ção de AMS, baseadas em diferentes heurísticas.
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2.3.9.1 Clustal Omega

A Clustal Omega (SIEVERS et al., 2011; SIEVERS; HIGGINS, 2017) pertence

à classe de ferramentas da família Clustal, para a execução de AMS. Essas ferra-

mentas têm sido vastamente utilizadas ao longo dos anos, desde a pioneira ClustalW

(THOMPSON; HIGGINS; GIBSON, 1994). Trata-se de uma ferramenta voltada para

o alinhamento de múltiplas sequências de aminoácidos e também de sequência de

nucleotídeos, de modo a garantir o seu uso em aplicações e análises mais diversifica-

das.

Esta ferramenta se baseia na heurística de Alinhamento Progressivo para a exe-

cução dos processos, de modo que é possível se obter alinhamentos precisos em

um tempo de execução bastante factível. Uma das principais evoluções apresentadas

pela versão Omega é a possibilidade de executar alinhamentos de larga escala em

um tempo de exeução factível, com um precisão considerável, de modo que a fer-

ramenta foi capaz de produzir resultados até 48.2% melhores (SIEVERS; HIGGINS,

2017). Esse era um fator de dificuldade entre as versões anteriores, uma vez que

um maior número de sequências poderia potencializar uma desvantagem do método

de AP, relacionada à propagação de erros. Essa melhoria foi importante para maior

abrangência da ferramenta com relação às suas aplicações.

Em termos técnicos, modificações foram realizadas na versão Omega para que

essas melhorias fossem alcançadas. Uma das alterações que permitiu maior escala-

bilidade se deu na etapa de construção da árvore filogenética, a partir da implementa-

ção do método mBED (BLACKSHIELDS et al., 2010). Esse fator foi alcançado, devido

ao fato do mBED produzir árvores tão precisas quanto os métodos tradicionais mas

possuir menor complexidade computacional.

Uma vez que a árvore filogenética foi computada, a Clustal Omega utiliza o método

HHalign (SÖDING, 2005) para computar o Alinhamento Múltiplo de Sequências. Trata-

se de um método baseado em MOM que se mostrou bastante preciso para a execução

de AMS. Dessa forma, o método HHalign foi adaptado para executar junto à Clustal
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Omega, o que propiciou melhorias na significância biológica dos resultados obtidos,

com relação às versões anteriores.

Assim, um algoritmo geral para a execução da Clustal Omega pode ser definido a

partir dos seguintes passos:

1. Calcula os alinhamentos par-a-par das sequências de entrada e calcula a matriz

de distâncias;

2. Realiza o agrupamento da matriz de distâncias;

3. Realiza o cálculo da árvore guia;

4. Computa o alinhamento de perfis, realizando o alinhamento progressivo com a

ferramenta HHalign.

2.3.9.2 Kalign

A Kalign é uma ferramenta para a execução de AMS, com base em Alinhamento

Progressivo, que se destaca por produzir resultados com boa significância biológica

em um tempo de execução geralmente menor, quando comparado ao tempo de exe-

cução de outras ferramentas conhecidas (LASSMANN; SONNHAMMER, 2005). A

principal diferença para os outros métodos baseados em AP é que a Kalign utiliza o

algoritmo Wu-Manber para aproximações de correspondência entre bases (WU; MAN-

BER, 1992), o qual é implementado na etapa do cálculo de distâncias junto à ferra-

menta. Esse algoritmo permite que a Kalign compute árvores filogenéticas precisas,

mas com um tempo de execução consideravelmente inferior.

Além disso, estratégias de programação dinâmica também são utilizadas durante

o processo de AMS. No entanto, modificações foram feitas para que uma menor quan-

tidade de memória fosse necessária para a execução do método, o que trouxe, por

consequência, melhorias também em termos de desempenho. Adicionalmente, o al-

goritmo Wu-Manber também pode ser utilizado para auxiliar o algoritmo de programa-

ção dinâmica, o que aumenta a sua precisão. No entanto, o ganho de desempenho
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alcançado com as melhorias se perde, uma vez que processamentos adicionais são

necessários.

Em termos de função objetivo para pontuação do AMS produzido, a Kalign uti-

liza matrizes de substituição de bases com penalização por gaps. Diferentemente de

outras ferramentas que escolhem a matriz de substituição mais adequada durante a

execução, a Kalign utiliza a matriz GONNET250 (GONNET; COHEN; BENNER, 1992)

em todos os casos, o que também propiciou a redução do tempo de execução do

método.

Além dos resultados produzidos com boa significância biológica em um tempo de

execução reduzido, recentemente Lassmann (2020) propôs uma nova versão da Ka-

lign, voltada para alinhamento de grandes conjuntos de sequências, tanto em termos

de comprimento de sequências quanto em quantidade. Dessa forma, o autor mos-

trou que a performance da Kalign foi significativamente melhor comparada com outras

ferramentas, como a Clustal Omega e a MUSCLE.

Dessa forma, um algoritmo geral para a execução da ferramenta Kalign pode ser

definido a partir dos seguintes passos:

1. Calcula as distâncias dos alinhamentos de cada par possível das sequências de

entrada. Nesta etapa, é utilizado o algoritmo Mu-Wanber para maior precisão e

agilidade;

2. Constrói a árvore guia a partir da matriz de distâncias obtida;

3. Computa o alinhamento de perfis, realizando o alinhamento progressivo das

sequências;

4. Computa a pontuação do alinhamento produzido.

2.3.9.3 MUSCLE

A MUSCLE é uma ferramenta difundida na bioinformática para a execução de

Alinhamentos Múltiplos de Sequências que usa Alinhamento Progressivo como base
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(EDGAR, 2004). Sua popularidade na área se dá pelo fato de sua estratégia ser

capaz de executar alinhamentos de maneira rápida e produzir resultados com boa sig-

nificância biológica. Basicamente, a MUSCLE utiliza uma abordagem de refinamento

do AMS, a qual é baseada em três fases principais que encontram-se ilustradas na

Figura 15.

Figura 15 - Esquema das fases de execução da ferramenta MUSCLE.

Fonte: Adaptado de Edgar (2004).

Na primeira fase, o objetivo é produzir um AMS inicial, o qual será refinado pos-

teriormente no processo. Primeiro, utiliza-se um método de contagem k-mer (KIRK

et al., 2018) para computar a similaridade entre cada possível par da sequências de

entrada. A partir disso, uma matriz com as distâncias k-mer é definida e uma primeira

árvore filogenética é computada, a partir do método UPGMA (HUA et al., 2017) ou

Neighbor-Joining (TELLES et al., 2018). A partir da árvore filogenética, o algoritmo

utiliza a heurística de AP para produzir um primeiro AMS.

Na segunda fase, é aplicado um processo de refinamento, produzido a partir da

tentativa de melhoria da árvore filogenética. Com isso, o percentual de identidade en-
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tre cada par de sequências do primeiro AMS é computado para gerar uma nova matriz

com base na distância de Kimura (KIMURA, 1979), a qual, por sua vez, é utilizada

para computar uma nova árvore filogenética refinada. Com isso, a nova árvore é com-

parada com a árvore anterior e um segundo AMS é obtido a partir do AP, de modo a

utilizar as ramificações da árvore que sofreram alterações.

Finalmente, na terceira fase também é executado um processo iterativo de refi-

namento do segundo AMS a partir de uma estratégia de particionamento, a qual é

aplicada na segunda árvore filogenética produzida. Com isso, ramificações da árvore

são excluídas para gerar duas sub-árvores, as quais serão utilizadas para gerar dois

novos perfis para Alinhamento Múltiplo de Sequências. A partir dos perfis, uma es-

tratégia de AP é utilizada para realizar o realinhamento e gerar um alinhamento final.

Caso o novo alinhamento tenha uma melhor pontuação, a qual representa a signi-

ficância biológica, o AMS final é salvo como resultado. Caso contrário, o algoritmo

executa a terceira fase novamente, de modo a tentar produzir um alinhamento com

maior significância biológica.

Com isso, a partir das estratégias de refinamento, geralmente a MUSCLE é capaz

de produzir alinhamentos precisos em um tempo de execução factível. Esses fatores

foram importantes para a disseminação e popularidade da ferramenta para execução

de AMS.

2.3.9.4 FAMSA

A FAMSA (Fast and Accurate Multiple Sequence Alignment) (DEOROWICZ;

DEBUDAJ-GRABYSZ; GUDYŚ, 2016) é uma ferramenta do estado-da-arte, particu-

larmente adequada para alinhamentos de grande número de sequências, baseada

em Alinhamento Progressivo. Sua estratégia utiliza programação multithread em di-

versas etapas do processo de alinhamento para obter resultados de maneira rápida e

precisa.

Assim como outras ferramentas baseadas em AP, a FAMSA, basicamente, executa
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quatro processos básicos, listados na sequência de passos a seguir:

1. Cálculo das similaridades de pares de sequências;

2. Determinação da árvore guia;

3. Alinhamento progressivo dos perfis, de acordo com a árvore guia;

4. Refinamento iterativo do alinhamento.

Inicialmente, a ferramenta calcula as similaridades dos pares de sequência com

base na subsequência comum mais longa, com base em algoritmos de programação

dinâmica. Neste momento, a ferramenta distribui o cálculo dos pares aos núcleos de

processamento disponíveis, a fim de otimizar o tempo de execução.

Uma vez que as similaridades dos pares foram calculadas, a FAMSA determina

a árvore guia das sequências. Diferente de outras ferramentas como a MUSCLE e a

Clustal Omega, a FAMSA utiliza um mecanismo de ligação única na construção das

árvores, uma vez que esta estratégia pode ser computada incrementalmente, de modo

a poupar recursos computacionais, além de ser mais rápida que outras abordagens

de construção de árvores guia (DEOROWICZ; DEBUDAJ-GRABYSZ; GUDYŚ, 2016).

A partir da árvore guia, a ferramenta então computa o alinhamento de sequências,

com base no alinhamento de perfis a partir de programação dinâmica. O uso de pro-

gramação dinâmica nesta etapa torna o processo mais simples em casos em que os

perfis consistem em uma única sequência. Este fator é importante para a otimização

do tempo de execução, especialmente em grandes conjuntos de sequências. Além

disso, como os alinhamentos de perfis na parte superior da árvore guia são indepen-

dentes, os mesmos são executado em paralelo junto à FAMSA, de modo a distribuir

os alinhamentos entre as múltiplas threads.

Finalmente, a etapa de refinamento permite que a ferramenta corrija, de maneira

iterativa, eventuais erros ocorridos durante os alinhamentos de perfis. Esta otimização

é feita a partir de perfis que contenham colunas de gaps, de modo a dividir o perfil em
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duas partes, de maneira aleatória, e posteriormente realinha-los. Caso esse refina-

mento produza um alinhamento de melhor pontuação, o mesmo é salvo como solução

atual.

Essas estratégias fazem da FAMSA uma ferramenta capaz de realizar alinhamen-

tos de sequências em grandes conjuntos de sequências, de maneira precisa. Os au-

tores apontam que a ferramenta produziu resultados melhores que a Clustal Omega e

a MAFFT para esses casos específicos.

2.3.9.5 MAFFT

Outra ferramenta comumente adotada para a execução de Alinhamentos Múltiplos

de Sequências é a MAFFT (Multiple Alignment using Fast Fourier Transform), a qual

utiliza como base a Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT)

e outras estratégias heurísticas (KATOH et al., 2002). Essa ferramenta se destaca

por sua abordagem rápida, mas que é capaz de produzir alinhamentos precisos em

comparação com outras ferramentas e métodos para AMS.

Basicamente, a ferramenta pode ser dividida em duas partes. A primeira, está

relacionada ao cálculo e à rápida identificação de regiões homólogas no alinhamento,

com base na estratégia de FFT. A segunda parte está relacionada ao uso de um

método mais eficiente para calcular as pontuações dos alinhamentos produzidos pela

ferramenta.

Com isso, encontram-se implementadas duas principais heurísticas junto à MAFFT

para executar o AMS. A primeira se trata de um método de Alinhamento Progressivo,

chamado FFT-NS-2, para otimizar o processo de alinhamento, enquanto a segunda

abordagem utiliza uma estratégia de refinamento iterativo, conhecido como FFT-NS-i,

para executar o processo. É importante ressaltar que ambos os métodos são executa-

dos em conjunto com a FFT para a obtenção do Alinhamento Múltiplo de Sequências,

o que oferece uma solução rápida e precisa.

A MAFFT continua como uma das ferramentas mais utilizadas para AMS atual-
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mente, de modo que melhorias são constantemente acopladas à solução, a fim de al-

cançar resultados com melhor significância biológica em um tempo de execução cada

vez mais reduzido. Katoh e Standley (2016) propuseram melhorias na ferramenta

para obter melhores resultados ao alinhar segmentos de sequências pouco relacio-

nadas, o que se mostra como uma dificuldade no contexto de AMS. Basicamente, os

autores utilizaram matrizes de pontuação variáveis para amenizar esse problema. Re-

centemente, Katoh, Rozewicki e Yamada (2019) propuseram um ambiente web para

execução de AMS com a MAFFT, além de oferecer um ambiente para visualização

dos dados.

Além disso, esforços têm sido voltados para possibilitar que a MAFFT seja capaz

de processar grandes conjuntos de sequências, em um tempo de execução factível.

Katoh e Toh (2010) adaptaram a ferramenta com base em programação multihread,

de modo que os diferentes processos possam ser executados nos diversos núcleos do

processador. Zhu et al. (2014) utilizaram um ambiente com GPU (Graphics Processing

Unit) em plataforma CUDA. Mais recentemente, Nakamura et al. (2018) propuseram a

paralelização de uma das heurísticas da ferramenta MAFFT, o que permitiu o seu uso

em conjuntos de larga escala, de modo a possibilitar o processamento simultâneo de

cerca de cinquenta mil sequências.

2.3.9.6 SAGA

A SAGA foi a ferramenta pioneira ao utilizar a metaheurística de Algoritmo Ge-

nético para a execução de Alinhamentos Múltiplos de Sequências, a partir de uma

abordagem híbrida que utiliza também algoritmos de programação dinâmica (NOTRE-

DAME; HIGGINS, 1996).

Na Figura 16 pode ser visualizado o esquema geral do AG implementado junto à

SAGA, o qual refina uma população inicial de soluções candidatas ao alinhamento.

Os alinhamentos iniciais são avaliados e, enquanto não for satisfeita uma condição de

parada, a ferramenta itera por um processo que produz novos alinhamentos por meio

de operadores de reprodução. Posteriormente, um ranking é criado e o método de
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seleção ponderada por roleta é utilizado para selecionar indivíduos que serão expostos

a diversos operadores de mutação para gerar novos indivíduos para a população da

próxima iteração do algoritmo.

Figura 16 - Esquema do Algoritmo Genético implementado junto à SAGA.

Fonte: Autor.

Na SAGA, estão implementados 22 diferentes operadores de mutação e recom-

binação, que utilizam movimentação das posições de gap para gerar novas solu-

ções. Esses operadores são selecionados dinamicamente durante a execução da

ferramenta, de modo que são atribuídos pesos a cada um, de acordo com a capa-

cidade que o mesmo teve para melhorar a qualidade dos alinhamentos produzidos,
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durante a execução da ferramenta.

A ferramenta é capaz de produzir bons resultados, de modo que o método iterativo

pode refinar as soluções sem que seja impactado pelo problema de propagação de

erros, o qual pode ser visto em algumas ferramentas que utilizam AP. No entanto, es-

tudos posteriores mostraram que o complexo conjunto de operadores e o escalonador

dinâmico não produz melhorias com relação aos métodos mais simples de AG para

AMS (THOMSEN; BOOMSMA, 2004).

2.3.9.7 MSA-GA

Em contrapartida à complexidade da SAGA, Gondro e Kinghorn (2007) propuse-

ram a ferramenta MSA-GA com um Algoritmo Genético mais simples para a execução

de AMS. Trata-se de uma ferramenta para alinhar sequências de aminoácidos e tam-

bém de nucleotídeos, o que torna o seu uso mais abrangente. Os resultados publi-

cados mostraram que a ferramenta é capaz de produzir melhores resultados quando

comparado à ClustalW e também à SAGA.

Basicamente, a população inicial do algoritmo é gerada com base no algoritmo de

Needleman-Wunsch (NEEDLEMAN; WUNSCH, 1970), de modo que utiliza os alinha-

mentos par-a-par gerados para obter AMS iniciais. No entanto, é importante ressaltar

que o tamanho máximo, L, dos alinhamentos gerados deve respeitar a Equação 2.6,

de modo que deve se multiplicar o tamanho da maior sequência envolvida no pro-

cesso por um fator k, além de somar o resultado com x, constante que representa o

deslocamento inicial do alinhamento. Ambas as constantes são definidas por meio de

parâmetros que são ajustados pelo usuário, os quais podem ser alterados de acordo

com as necessidades e características de cada conjunto de sequências a ser alinhado.

L = max(l1, l1, . . . , ln) ∗ k + x (2.6)

Uma vez que os alinhamentos iniciais foram gerados, a qualidade de cada um é

avaliada, com base na função objetivo Weighted Sum-of-Pairs (WSP), a qual encontra-
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se definida na Equação 2.7, de modo que n é o número de sequências a serem alinha-

das, Wi j é o peso das sequências i, j e S i j é a pontuação das bases das sequências

i, j de acordo com alguma matriz de substituição.

WS P =
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

Wi j ∗ S i j (2.7)

Posteriormente, os indivíduos são expostos a processos de recombinação e muta-

ção. Como a MSA-GA foi implementada com base em um AG mais simples, a mesma

faz uso de apenas dois operadores de recombinação (horizontal e vertical) e quatro

operadores de mutação de gaps (abertura, fechamento, extensão e remoção).

Atualmente, a ferramenta continua a ser utilizada e seu interesse pode ser com-

provado por meio de melhorias recentes na ferramenta. Um exemplo que pode ser

visto na literatura, é a implementação de outras funções objetivo para melhor avali-

ação das soluções candidatas, o que propiciou melhores resultados, especialmente

para conjuntos de sequências pouco similares (AMORIM, 2017).

2.3.10 Análise comparativa dos trabalhos do estado-da-arte

Na seção 2.3, mais especificamente no conteúdo da subseção 2.3.2 à subseção

2.3.7, foram apresentados diversos trabalhos do estado-da-arte que aplicam diferen-

tes metaheurísticas para executar AMS. Vantagens e dificuldades foram elucidadas,

de modo a demonstrar as habilidades de cada método para produzir alinhamentos

com significância biológica. Além disso, é possível fazer uma análise mais aprofun-

dada com relação aos números e características desses trabalhos para que se possa

compreender algumas tendências relacionadas a esse tópico. É importante ressal-

tar que a análise comparativa apresentada neste trabalho foi publicada em forma de

revisão sistemática de literatura em Amorim et al. (2021).

Na Figura 17 é possível observar o número de publicações dos trabalhos apresen-

tados no estado-da-arte que aplicam metaheurísticas para AMS. Nota-se que houve

uma crescente no número de publicações dos anos de 2014 ao ano de 2017, e que
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nos últimos anos o número de publicações se manteve estável. Esses números cor-

roboram o constante interesse da comunidade no tópico, o que reforça a importância

do presente trabalho.

Figura 17 - Gráfico de distribuição das publicações ao longo dos anos.

Fonte: Autor.

Na Tabela 2, é demonstrado um quadro comparativo acerca dos trabalhos do

estado-da-arte considerados nessa revisão bibliográfica, no que tange o aspecto de

metaheurística utilizada, se o método utiliza abordagens multiobjetivo e abordagem

híbrida. Nesse sentido, a metaheurística mais utilizada é a de Algoritmos Genéticos,

de modo a representar 31% dos trabalhos apresentados. A segunda metaheurística

mais utilizada é a de OEP, de modo a corresponder 27,6% dos trabalhos. Posterior-

mente, tem-se as metaheurísticas de AM e BBO, de modo que cada uma representa

10,3% dos trabalhos. As metaheurísticas de SA e BFO correspondem a 6,9% cada e,

finalmente as metaheurísticas de OCA e APF correspondem a 3,5% cada.

Finalmente, é possível notar uma tendência de hibridização de metaheurísticas

e também do uso de abordagens multiobjetivo para a execução de AMS. Com isso,

observa-se que 51,7% dos trabalhos utilizam otimização multiobjetivo, bem como o

mesmo número pode ser observado para abordagens que fazem uso de metaheurís-

ticas híbridas. Além disso, é possível observar que 24,1% dos trabalhos fazem uso de
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Tabela 2 - Comparação entre os diferentes trabalhos do estado-da-arte considerados.

Referência Metaheurística Multiobjetivo Híbrido
Addawe et al. (2017) SA ✓ ✓
Amorim et al. (2018) AG
Amorim et al. (2016) AG
Chaabane (2018) OEP ✓
Chatterjee et al. (2019) AG ✓
Chentoufi et al. (2016) AG ✓
Chentoufi et al. (2017) AG ✓
Hussein et al. (2019) APF ✓ ✓
Kaya, Sarhan e Alhajj (2014) AG ✓
Kumar (2015) AG
Lalwani, Kumar e Deep (2017) OEP ✓
Lalwani, Kumar e Gupta (2015) OEP ✓
Manikandan e Ramyachitra (2017) BFO ✓ ✓
Rani e Ramyachitra (2016) BFO ✓
Rani e Ramyachitra (2017) AG ✓
Rubio-Largo et al. (2015a) AM ✓ ✓
Rubio-Largo et al. (2015b) AM ✓ ✓
Rubio-Largo et al. (2016) OCA ✓ ✓
Rubio-Largo et al. (2018) AM ✓ ✓
Sun et al. (2014) OEP ✓
Tran e Wallinga (2017) OEP
Yadav e Banka (2016) BBO
Yang (2014) OEP
Yao et al. (2015) SA ✓
Zambrano-Vega et al. (2017b) AG ✓
Zemali e Boukra (2015) BBO ✓
Zemali e Boukra (2016) BBO ✓
Zhan et al. (2018) OEP ✓
Zhan et al. (2019) OEP ✓

Fonte: Adaptado de (AMORIM et al., 2021).

estratégias de otimização multiobjetivo junto com metaheurísticas híbridas.

Todos esses números mostram que o uso de metaheurísticas para a execução de

AMS continua uma importante área de pesquisa na bioinformática, de modo que a

hibridização de metaheurísticas, junto com o uso de estratégias multiobjetivo, tem se

mostrado uma tendência importante para que os métodos sejam capazes de alcançar

melhores resultados. Nesse sentido, a proposta de novas metaheurísticas para AMS,

que fazem uso de estratégias híbridas e multiobjetivo, além de estratégias para evitar

máximos locais, é de grande importância para a bioinformática. Com isso, reforça-se
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a importância e pertinência do presente trabalho, de modo que o AOL possui todas

essas características e pode ser modelado para resolver o problema de AMS.

2.4 Algoritmo de otimização de leões

O Algoritmo de Otimização de Leões é uma metaheurística voltada para a solução

de problemas de otimização, proposta por Yazdani e Jolai (2016). Essa abordagem se

baseia na metáfora do comportamento inteligente e cooperativo de leões selvagens,

o qual fornece ao algoritmo abordagens simultâneas de busca local e global, a fim de

evitar soluções em máximo local. Com isso, cada leão ou leoa pode ser considerado

uma possível solução para o problema de otimização em questão.

Basicamente, os leões se dividem em dois grandes grupos de organizações so-

ciais: leões residentes e leões nômades. Os leões residentes se dividem em grupos

territoriais, os quais são conhecidos como alcateias. Cada alcateia possui um maior

número de fêmeas, seus filhotes, e um ou mais leões machos adultos. Quando um

filhote macho atinge a maturidade sexual, ele é expulso de sua alcateia pelo macho

alfa e se torna nômade. Os nômades, por sua vez, não possuem um território fixo e

se movem esporadicamente, seja em grupos ou individualmente. Com isso, é pos-

sível que um leão nômade entre em um território de alguma alcateia, de modo que

pode entrar em conflito com o macho alfa. Caso o leão nômade seja mais forte que o

macho alfa da alcateia, o último é expulso do seu posto e esses leões trocam a sua

organização social.

Ao contrário de outros animais, os leões geralmente caçam em bando. As fê-

meas são aquelas responsáveis pela caça, e seu comportamento grupal é importante

no ataque à presa, pois sua estratégia permite cercar a presa em diferentes pontos.

Essa estratégia de cercamento é fundamental, pois fornece maiores probabilidades

de sucesso na caça. Enquanto as leoas caçam, os leões e algumas outras leoas

permanecem em seu território para descansar. Além disso, machos e fêmeas podem

acasalar ao longo do ano para gerar novos filhotes. Com isso, uma mesma fêmea
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pode acasalar com diferentes leões machos quando ela está no cio.

Dessa forma, o AOL se baseia nessa metáfora comportamental para elaborar os

operadores do método de otimização, o qual foi inicialmente proposto para problemas

de otimização numéricos. O primeiro operador é responsável por gerar a população

inicial do algoritmo, de modo que soluções são geradas aleatoriamente ou de acordo

com alguma estratégia pré definida. Cada solução é representada por um leão, macho

ou fêmea, e, com isso, em um problema de otimização N-dimensional, pode ser re-

presentado por Leao = [x1, x2, x3, . . . , xN]. Com isso, um número definido de indivíduos

é gerado de acordo com um parâmetro Npop e uma porcentagem %N da população é

definida como nômade. O resto da população é, posteriormente, dividida igualmente

entre o número P de alcateias. Além disso, em cada alcateia, uma porcentagem %S

(geralmente entre 75% e 90%) da população é definida como fêmea e o restante como

macho. Para leões nômades, essa porcentagem é o contrário, de modo que as fêmeas

representam (1 −%S ).

Figura 18 - Ataque das fêmeas na caça à presa no Algoritmo de Otimização de Leões.

Fonte: Autor.

Outro operador do AOL é o de caça, em que as fêmeas procuram em grupo por

uma presa, a fim de cercá-la. Com isso, o grupo de fêmeas caçadoras é dividido,

aleatoriamente, em três grupos de ataque: a ala esquerda, a ala central e a ala direita,



78

conforme pode ser visualizado na Figura 18. Quando uma leoa das alas laterais ataca,

caso o operador melhore a qualidade da solução, considera-se que a presa escapa

e a respectiva leoa continua a atacar, mas agora no lado oposto. Ou seja, caso o

movimento de uma leoa da ala esquerda melhore a sua solução, a respectiva leoa

ataca novamente pela ala direita e vice-versa. Essa característica de ataque oposto

é importante para evitar que as soluções entrem em pontos de máximo local. Para

simular o ataque, a posição da presa é definida de acordo com a Equação 2.8 e

quando a presa escapa, sua nova posição é definida pela Equação 2.9, de modo

que PRES A é a atual posição da presa, rand(a, b) é um número aleatório gerado no

intervalo especificado, LEOA_CACADORA é a nova posição da leoa caçadora e PI é o

percentual de melhoria na qualidade da solução da leoa caçadora, a qual é mensurada

de acordo com alguma função objetivo.

PRES A =
∑

leoas_cacadoras(x1, x2, x3, . . . , xN)/numero_leoas_cacadoras (2.8)

PRES A
′

= PRES A + rand(0, 1) ∗ PI ∗ (PRES A − LEOA_CACADORA) (2.9)

A nova posição das caçadoras das alas laterais, tanto da esquerda quanto da

direita, é gerada de acordo com a Equação 2.10, enquanto a nova posição das ca-

çadoras da ala central é dada segundo a Equação 2.11. Para isso, considera-se que

PR = PRES A e LC = LEOA_CACADORA.

LC
′

=


rand((2 ∗ PR − LC), PR) se (2 ∗ PR − LC) < PR

rand(PR, (2 ∗ PR − LC)) se (2 ∗ PR − LC) > PR
(2.10)

LC
′

=


rand(LC, PR) se LC < PR

rand(PR, LC) se LC > PR
(2.11)

Outro operador do AOL é o de movimento seguro. Conforme mencionado ante-
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riormente, algumas fêmeas da alcateia saem para caçar, enquanto as outras perma-

necem para encontrar locais mais seguros dentro de seu território. Basicamente, os

territórios são delimitados pela melhor posição de cada membro, o que ajuda o al-

goritmo a gravar as melhores soluções obtidas ao longo de sua execução, de modo

a fornecer informações importantes para o processo de otimização. Dessa forma, o

operador de mover-se para um local seguro pode ser visto como um importante opera-

dor de busca global, de modo que uma leoa vai modificar sua solução de acordo com

suas informações previamente obtidas, além das informações das melhores posições

obtidas pelos outros membros da alcateia.

De maneira similar, o AOL também utiliza o operador de circulação junto aos leões

machos. Para simular esse comportamento, o leão de uma alcateia visita uma parte do

seu território, a qual é selecionada de maneira aleatória. Ao executar essa circulação,

caso o leão visite uma posição que é melhor do que sua melhor posição atual, a melhor

localização visitada é atualizada. Esse algoritmo representa um importante operador

de busca local, o qual permite refinar as soluções representadas pelos respectivos

leões. Além dos leões residentes, esse comportamento também é executado pelos

leões nômades, o que ajuda o algoritmo a evitar soluções em ótimo local.

Além desses operadores, o AOL também utiliza o operador de acasalamento, o

qual é um processo essencial para garantir aos leões a sobrevivência, além de ofere-

cer oportunidades para troca de informações genéticas entre os membros da alcateia.

Com isso, uma determinada porcentagem, %Ma, das leoas da alcateia acasalam com

um ou mais machos, os quais são selecionados de maneira aleatória. Com isso, são

selecionadas partes de cada solução que, em conjunto, irão gerar novas soluções,

ou seja, novos filhotes. Quando se trata de leões nômades, uma leoa acasala com

apenas um macho, o qual é selecionado aleatoriamente. Com isso, sempre serão ge-

rados dois novos filhotes a partir das possíveis combinações dos pais, de forma que

um filhote é definido como macho e outro como fêmea, de maneira aleatória.

Quando os filhotes machos de uma alcateia crescem e alcançam a maturidade

sexual, eles se tornam agressivos e lutam com outros membros do grupo. Com isso, o
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leão derrotado abandona sua alcateia e se torna um leão nômade. Além disso, se um

leão nômade adentra o território de um leão residente e o primeiro é mais forte que

o segundo, o leão residente é expulso da alcateia e o nômade se torna residente em

seu lugar. Na Figura 19, esse processo é ilustrado, para ambos os casos. Assim, esse

comportamento é modelado no AOL junto ao operador de defesa, o qual é dividido em

duas etapas: defesa contra novos residentes adultos; defesa contra leões nômades.

Esse operador é importante para manter nas populações os leões mais fortes, que

consequentemente representam soluções melhores.

Figura 19 - a) Defesa contra novos leões adultos. b) Defesa contra leões nômades.

Fonte: Autor.

Outro operador do AOL é o de migração, o qual é inspirado pela troca do estilo de

vida e comportamento migratório dos leões, de modo que as fêmeas viajam de uma

alcateia para outra ou abandonam seu grupo para se tornarem nômades. Esse pro-

cesso é importante para manter a diversidade da população, de modo a compartilhar

informações da alcateia anterior com seu grupo atual. Dessa forma, algumas leoas

são selecionadas aleatoriamente para se tornarem nômades, de modo que o número

de leoas que realizam a migração é igual ao número de fêmeas excedente em cada

alcateia, somado a um valor %I, o qual representa uma porcentagem do número total
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de fêmeas no grupo. Quando uma leoa residente migra da sua alcateia para se tor-

nar nômade, as outras leoas nômades são ordenadas de acordo com a qualidade da

solução e as melhores ocupam os espaços deixados pelas antigas leoas residentes.

Por fim, tem-se o operador de equilíbrio populacional, de modo que os leões, ma-

chos e fêmeas, de cada alcateia e também do grupo nômade, são ordenados de

acordo com a qualidade da solução que representam. Com isso, as piores soluções

são descartadas, a fim de manter o equilíbrio da população com base nos parâmetros

da quantidade de leões e leoas em cada alcateia e também no grupo de nômades.

Com isso, percebe-se que cada solução possui um gênero específico (leão ou

leoa), de modo que cada um possui sua própria estratégia de busca, as quais se di-

videm em busca local e global. Esse fator, somado ao fato das múltiplas populações

propiciarem a diversidade dos indivíduos, o que é um fator importante para evitar so-

luções em máximo local, possibilita que o AOL a produza resultados melhores quando

comparado a outras metaheurísticas. Assim, a sua modelagem e adaptação para exe-

cutar Alinhamentos Múltiplos de Sequências são importantes para que se possa obter

resultados com maior significância biológica.
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3 ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO DE LEÕES PARA ALINHAMENTO
MÚLTIPLO DE SEQUÊNCIAS

Nesta seção, é apresentado o desenvolvimento do trabalho, de modo a elucidar a

modelagem realizada para adaptar o Algoritmo de Otimização de Leões (AOL) para

executar Alinhamentos Múltiplos de Sequências (AMS). Essa adaptação foi necessá-

ria, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, o AOL foi idealmente desen-

volvido para resolver problemas de otimização numéricos.

É possível observar no Algoritmo 1 o pseudocódigo da abordagem desenvolvida.

Primeiramente, o algoritmo gera um número de soluções para compor a população

inicial, com base no parâmetro Npop, de modo que uma porção destas soluções serão

aleatoriamente selecionadas, a partir da porcentagem indicada por %N, para compor

o grupo de nômades. O restante da população é dividido igualmente entre as P alca-

teias, de modo que uma porcentagem, %S , dos indivíduos é definida como fêmea e

o restante como macho. Para o grupo de nômades, essa proporção é invertida. Pos-

teriormente, para cada uma das P alcateias, são executados os operadores de caça,

movimento seguro, circulação, acasalamento e, por fim, de defesa contra novos resi-

dentes maduros. Uma vez que o processo foi executado, o AOL processa a otimização

junto aos leões nômades, de modo a executar o operador de movimento, tanto para

leões machos quanto para fêmeas, seguido do operador de defesa contra nômades.

Posteriormente, para cada alcateia P, executa-se o operador de migração, de modo

que as fêmeas são selecionadas com base no parâmetro %I. Uma vez executado o

processo de migração, os indivíduos são ordenados de acordo com suas aptidões, as

quais são mensuradas por funções objetivo. Com isso, as melhores fêmeas nôma-

des ocupam os lugares deixados pelas fêmeas residentes que realizaram migração.

Finalmente, o AOL executa o operador de equilíbrio populacional, a fim de manter o

número de indivíduos na população, de acordo com os parâmetros definidos.

O conceito geral do AOL é similar ao utilizado no algoritmo mimético. Porém, a
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Algoritmo 1: Pseudocódigo do Algoritmo de Otimização de Leões
Entrada: Npop,%N, P,%S ,%S ,%R,%Ma,%I
Saída: Alinhamento Múltiplo de Sequências
início

Gerar um número de alinhamentos com base em Npop;
Inicializar as alcateias e grupo nômade:

1. Selecionar um percentual %N da população inicial como nômade;

Distribuir aleatoriamente o restante dos leões entre as P alcateias;

2. Em cada alcateia, uma porcentagem %S dos indivíduos é definida
como fêmea e o restante como macho;

Para o grupo nômade, essa proporção é invertida;

enquanto condição de parada não satisfeita faça
repita

Executa operador de caça;
Executa operador de movimento seguro;
Executa operador de circulação, com base em %R;
Executa o operador de acasalamento com base em %Ma;
Executa o operador de defesa contra novos residentes adultos;

até P;
repita

Executa o operador de movimento nômade;
Executa o operador de acasalamento com base em %Ma;
Executa o operador de defesa contra nômades;

até %N;
repita

Executa o operador de migração com base em %I;
até P;
Ordenar leões e leoas, com base na aptidão;
Melhores nômades fêmeas ocupam os lugares deixados pelas leoas
residentes;
Executa operador de equilíbrio populacional;

fim
fim
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principal diferença é que, no AOL, indivíduos diferentes executam operadores diferen-

tes, de acordo com o seu sexo e também com a sua organização social, nômade ou

residente. No algoritmo mimético, não há essa distinção e todos os indivíduos exe-

cutam o mesmo grupo de operadores. Neste sentido, o AOL oferece uma vantagem,

pois esta variação de execução propicia maior exploração no espaço de busca.

Nas próximas subseções são apresentados os detalhes da modelagem e adapta-

ção das estruturas utilizadas junto ao AOL para representação e inicialização, além de

cada um dos operadores para executar Alinhamentos Múltiplos de Sequências.

3.1 Representação e inicialização da população

Na Figura 20, pode-se observar as estruturas utilizadas para modelar os leões e

também as alcateias e grupo nômade junto ao algoritmo. No AOL desenvolvido neste

trabalho, cada leão representa uma possível solução para o problema, ou seja, um

possível AMS. Com isso, cada indivíduo é representado por uma classe "Leao", de

modo que a mesma contém os atributos para armazenar as sequências alinhadas,

além do atributo fitness, o qual representa a aptidão (qualidade) do alinhamento em

questão.

Figura 20 - Estruturas utilizadas para representação dos indivíduos e das alcateias e
grupo nômade.

Fonte: Autor.

Objetos da classe "Leao" irão compor as alcateias, cujas estruturas encontram-se
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representadas pela classe "Alcateia", a qual caracteriza tanto os grupos residentes

quanto o grupo de nômades. Essa estrutura possui como atributos listas de leões e

leoas, as quais armazenam os indivíduos machos e fêmeas, respectivamente, junto

dos alinhamentos que representam e das suas pontuações de aptidão.

No presente trabalho, a população inicial é gerada a partir de pré alinhamentos,

executados pelas ferramentas Kalign e Clustal Omega, as quais são selecionadas

aleatoriamente para produzir os alinhamentos. Essa estratégia é importante, uma

vez que o espaço de busca do AMS é geralmente grande, de modo que esse fator

ajuda a nortear o algoritmo, o que melhora sua capacidade de convergência (ZEMALI;

BOUKRA, 2015). Com isso, uma vez que a população inicial foi gerada, é necessário

calcular a aptidão dos indivíduos a partir das funções objetivo.

Figura 21 - Matriz de substituição PAM250.

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/ToolBox/C_DOC/lxr/source/data/PAM250.

Neste trabalho, foi aplicada uma abordagem de otimização multiobjetivo, de modo

a otimizar, simultaneamente, duas funções: a Weighted Sum-of-Pairs com penaliza-

ção de gaps e número de colunas totalmente conservadas (Totally Conserved number
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- TC). A função WSP com penalização de gaps encontra-se representada na Equação

3.1, de modo que L é o tamanho do alinhamento, k é o número de sequências alinha-

das, Wi, j é o peso entre as sequências si e s j, o qual é computado pela distância de

Levenshtein (YUJIAN; BO, 2007), e S M é a matriz de substituição, a qual fornece uma

pontuação para cada par possível de bases. No presente trabalho foi utilizada a matriz

PAM250, a qual encontra-se representada na Figura 21, devido ao fato da mesma ser

uma das matrizes de substituição mais precisas (POLYANOVSKY et al., 2020). Dessa

forma, caso haja, por exemplo, uma base A alinhada com uma base R, a pontuação

para esse par de bases seria igual a -2.

WS P(S ) =

 L∑
l=1

k−1∑
i=1

k∑
j=i+1

Wi, j ∗ S M(si,l, s j,l)

 − k∑
i=1

AGP(si) (3.1)

Nesse sentido, AGP(si) representa a penalização por gaps da sequência si, a qual

é computada de acordo com a Equação 3.2, de modo que gabertura é o valor da pena-

lização por uma abertura de gaps, Ngaps é o número de gaps contido na sequência,

gextensao é o valor da penalização pela extensão de um bloco do gaps e Nespacos é a

quantidade de gaps em um bloco estendido.

AGP(si) = (gabertura ∗ Ngaps) + (gextensao ∗ Nespacos) (3.2)

A função objetivo TC, por sua vez, trata-se simplesmente do número de colunas

totalmente conservadas. Esse valor é igual ao número de colunas que possuem a

mesma base em todas as sequências consideradas. Na Figura 22, encontra-se re-

presentado um exemplo, de modo que a coluna destacada é uma coluna totalmente

conservada.

Uma vez que os alinhamentos da população inicial foram gerados e suas aptidões

foram calculadas para ambas as funções objetivo, é feita a distribuição dos indivíduos

entre o grupo de nômades e as alcateias. Dessa forma, seleciona-se aleatoriamente

uma porcentagem da população inicial, de acordo com o parâmetro %N, para compor
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Figura 22 - Exemplo de coluna totalmente conservada.

Fonte: Autor.

o grupo de nômades e o restante é dividido igualmente entre as P alcateias. Com

isso, uma porcentagem %S dos indivíduos de cada alcateia é definida como fêmea,

de modo que os indivíduos são armazenados na lista "leoas"da alcateia. O restante

dos indivíduos são definidos como leões, de modo que os indivíduos são armazenados

na lista "leoes". No grupo de nômades essa proporção é o inverso, de modo que as

fêmeas representam (1−%S ) e o restante são machos. Com isso, definidos os grupos

de alcateias e também o grupo nômade, o operador de caça é executado.

3.2 O operador de caça

Conforme mencionado anteriormente, no AOL as leoas de cada alcateia são sele-

cionadas de maneira aleatória para caçar. No algoritmo proposto no presente traba-

lho, são selecionadas sete leoas, as quais são distribuídas aleatoriamente da seguinte

forma: duas leoas na ala esquerda, três leoas na ala central e duas leoas na ala direita.

Essa é a distribuição padrão adotada no AOL (YAZDANI; JOLAI, 2016).

Para simular a posição de ataque, o alinhamento da respectiva leoa é dividido em

três partes iguais, conforme pode ser visualizado na Figura 23. Dessa forma, se a

leoa for designada a atacar na posição esquerda, o operador irá executar apenas na

primeira parte do alinhamento, se a leoa atacar na ala central, o operador executará
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apenas na segunda parte do alinhamento e, finalmente, se a leoa atacar pela ala

direita, o operador irá executar na última parte do alinhamento.

Figura 23 - Exemplo de divisão de posições no operador de caça.

Fonte: Autor.

Operadores de mutação são então executados na respectiva parte do alinhamento,

a fim de modificar a solução em questão e simular o movimento das leoas durante a

caça. O objetivo destes operadores de mutação é realizar alterações nas posições de

gap, a fim de melhorar a significância biológica do alinhamento. Neste trabalho, foram

implementados quatro diferentes operadores de mutação: mover um grupo de gaps,

unir dois blocos de bases adjacentes, separar um bloco de bases em dois e excluir

coluna de gaps. Os operadores são executados nessa exata sequência, de modo que

os resultados da operação podem ser visualizados no exemplo demonstrado na Figura

24.

Basicamente, o operador de mover gaps seleciona, para cada sequência, um bloco

aleatório de gaps e o movimenta para a esquerda ou para a direita. O segundo opera-

dor de mutação é responsável por unir dois blocos de bases adjacentes, os quais estão

separados por um grupo de gaps que serão movimentados para a esquerda ou para

a direita como consequência da operação. O terceiro operador de mutação seleciona

um bloco de bases e insere uma posição de gap em um local aleatório entre as bases,

a fim de dividir o grupo de bases em dois novos grupos. Com isso, novas posições de

gaps são inseridas ao fim de cada uma das outras sequências, com o intuito de igualar

o tamanho das sequências ao tamanho do alinhamento. Por fim, como consequência

da execução dos operadores de mutação, podem surgir colunas no alinhamento que

contenham apenas posições de gap, o que não é biologicamente significante. Dessa

forma, o último operador de mutação é responsável por excluir as colunas do alinha-
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Figura 24 - Execução dos operadores de mutação.

Fonte: Autor.

mento que contenham apenas gaps. Após a execução dessa sequência de operado-

res de mutação, a saída é dada como um novo AMS, cuja significância biológica será

comparada ao alinhamento da respectiva leoa antes da execução dos operadores de

mutação para verificar se ouve melhoria na significância biológica.

Neste trabalho, foi utilizada uma abordagem de otimização multiobjetivo, na qual

deseja-se maximizar, para um dado indivíduo x, os valores das funções WSP e TC,

as quais serão tratadas como f1(x) e f2(x), respectivamente. Assim, para um indivíduo

x1 ser considerado uma solução melhor que o indivíduo x2, é necessário que f1(x1) >

f1(x2) e f2(x1) ≥ f2(x2), ou f1(x1) ≥ f1(x2) e f2(x1) > f2(x2).

Dessa forma, caso o operador de caça melhore a solução da respectiva leoa, esta

continua a caçar, mas do lado oposto. Assim, se a leoa atacou inicialmente pela ala

esquerda, agora ela irá atacar pela ala direita, e vice-versa. Caso a leoa pertença a

ala central, a mesma continua a atacar pelo centro.



90

3.3 O operador de movimento seguro

No AOL proposto neste trabalho, as fêmeas que não foram selecionadas para ca-

çar se movimentam pelo território da alcateia para tentar encontrar melhores locais

para permanecerem e descansarem. Para isso, essas leoas utilizam um mecanismo

de inteligência de grupo, uma vez que o melhor local visitado por cada membro da

alcateia é representado por sua melhor solução e essa informação é utilizada no pro-

cesso de descobrir melhores locais dentro do território. Assim, inicialmente, deve-se

encontrar o melhor indivíduo da alcateia para que as leoas que executam o operador

de movimento seguro possam fazer uso dessa informação para buscar um lugar mais

seguro.

Desta forma, deve-se percorrer os indivíduos da alcateia para encontrar a melhor

solução. No Algoritmo 2, é apresentado o pseudocódigo para se obter o melhor indi-

víduo da alcateia, seja este um leão ou leoa.

O algoritmo recebe como entrada as listas com todos os leões e leoas da alcateia,

e o número de leões e leoas, representados por nLeoes e nLeoas, respectivamente.

Assim, o algoritmo itera sobre as estruturas de listas para encontrar o melhor indivíduo

de acordo com as regras de otimização multiobjetivo apresentadas na subseção 3.2.

Uma vez que o melhor indivíduo foi encontrado, o mesmo é utilizado para compartilhar

a informação da sua melhor posição com as leoas que irão mover-se para um lugar

seguro.

Dessa forma, foi implementado um operador, o qual encontra-se representado na

Figura 25, que gera uma nova posição a partir de informações da leoa e do melhor

indivíduo encontrado. Inicialmente, define-se um ponto de corte de maneira aleatória,

a fim de dividir os alinhamentos em duas partes. Posteriormente, uma nova posição

(alinhamento) é gerada a partir da primeira parte do alinhamento que representa o

melhor indivíduo e a segunda parte do alinhamento da leoa considerada.

Caso a nova solução gerada seja melhor que a solução da leoa a executar o ope-
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Algoritmo 2: Pseudocódigo para obtenção do melhor indivíduo da alcateia.
Entrada: List < Leao > leoes, List < Leao > leoas, nLeoes, nLeoas
Saída: melhorIndividuo
início

i← 0;
repita

se ( f1(leoes[i]) > f1(melhorLeao) E f2(leoes[i]) ≥ f2(melhorLeao)) OU
( f1(leoes[i]) ≥ f1(melhorLeao) E f2(leoes[i]) > f2(melhorLeao)) então

melhorLeao← leoes[i];
fim
i← i + 1;

até nLeoes;
i← 0;
repita

se ( f1(leoas[i]) > f1(melhorLeoa) E f2(leoas[i]) ≥ f2(melhorLeoa)) OU
( f1(leoas[i]) ≥ f1(melhorLeoa) E f2(leoas[i]) > f2(melhorLeoa)) então

melhorLeoa← leoas[i];
fim
i← i + 1;

até nLeoas;
se ( f1(melhorLeao) > f1(melhorLeoa) E f2(melhorLeao) ≥ f2(melhorLeoa)) OU
( f1(melhorLeao) ≥ f1(melhorLeoa) E f2(melhorLeao) > f2(melhorLeoa)) então

melhorIndividuo← melhorLeao;
senão

melhorIndividuo← melhorLeoa;
fim

fim

Figura 25 - Geração de nova posição no operador de movimento seguro.

Fonte: Autor.
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rador de movimento seguro, a leoa atualiza sua melhor posição, de modo a substituir

seu alinhamento correspondente pelo novo alinhamento gerado. Caso o novo alinha-

mento gerado seja pior, o mesmo é descartado e a melhor posição da leoa continua

como sua posição atual. É importante ressaltar que esse processo é executado para

todas as leoas que não executaram o operador de caça.

3.4 O operador de circulação

Enquanto as leoas caçam, cada um dos leões da alcateia circulam áreas de seu

território, o que pode ser visto como um operador de busca local. Para emular esse

comportamento, seleciona-se de maneira aleatória uma parte do alinhamento repre-

sentado pelo leão, de tal forma que o tamanho da parte selecionada é definido a

partir do parâmetro %R, o qual indica um percentual com relação ao tamanho do ali-

nhamento considerado. Assim, o tamanho da área que será considerada junto ao

operador de circulação é calculado de acordo com a Equação 3.3.

tamanhoParte = tamanhoAlinhamento ∗%R (3.3)

Uma vez que a parte do alinhamento foi selecionada para emular o comporta-

mento de circulação do território, no qual o leão modifica sua posição, foi implemen-

tado neste trabalho um processo de refinamento local do alinhamento. Para isso, o

AOL proposto foi hibridizado com a heurística de Alinhamento Progressivo, de modo

que a ferramenta Kalign é utilizada para realinhar a parte selecionada durante o pro-

cesso de refinamento. A escolha da ferramenta Kalign se deu devido ao fato de ser

capaz de executar alinhamentos precisos de maneira rápida, o que a torna adequada

para hibridização com outras metaheurísticas (RUBIO-LARGO; VEGA-RODRÍGUEZ;

GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 2016).

A partir da parte selecionada do alinhamento, são retiradas todas as posições de

gap, de modo a manter apenas as bases de nucleotídeos ou aminoácidos. Posterior-

mente, essas sequências são dadas como entrada para a ferramenta Kalign, a qual
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irá realinhar o respectivo trecho do alinhamento. Uma vez que a parte foi realinhada,

a mesma é reinserida no alinhamento múltiplo, o qual é dado como saída do método

de refinamento. Todo esse processo pode ser observado na Figura 26. Caso o novo

alinhamento refinado seja melhor que o alinhamento antigo, o respectivo leão atualiza

sua melhor posição e armazena o novo AMS como sua atual solução. É importante

ressaltar que o processo de circulação é executado por todos os leões machos da

alcateia.

Figura 26 - Processo de refinamento no operador de circulação.

Fonte: Autor.
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3.5 O operador de acasalamento

No AOL, o operador de acasalamento é importante para manter a variação no es-

paço de soluções, de modo que os indivíduos compartilham informações importantes

para a geração de melhores novos indivíduos. Neste trabalho, as leoas são selecio-

nadas para acasalar de acordo com uma probabilidade %Ma. Caso a leoa acasale, a

mesma seleciona um leão da alcateia, de maneira aleatória. Dessa forma, as sequên-

cias de ambos indivíduos são utilizadas para gerar novos indivíduos.

Para isso, um operador de recombinação horizontal foi utilizado. Neste opera-

dor, são utilizadas as sequências completas dos indivíduos. De acordo com Rani e

Ramyachitra (2017), o operador de recombinação horizontal é capaz de produzir me-

lhores resultados quando comparado a outros operadores de recombinação. Dessa

forma, define-se um ponto de corte, de maneira aleatória, e novos indivíduos são ge-

rados, de modo a combinar as partes de sequências do leão com as outras partes

de sequências da leoa. Assim, define-se, de maneira aleatória, que um dos filho-

tes gerados é um leão, enquanto o outro é uma leoa. O funcionamento do operador

de recombinação pode ser visualizado na Figura 27. Após este processo, caso seja

necessário, posições de gap são inseridas no fim das sequências para igualar o tama-

nho do alinhamento. Finalmente, caso haja colunas que contenham apenas gaps, as

mesmas são excluídas do alinhamento.

Figura 27 - Execução do operador de acasalamento.

Fonte: Autor.



95

É importante ressaltar que este mesmo operador de acasalamento também é exe-

cutado no grupo de nômades, de modo que as leoas nômades acasalam apenas com

leões também nômades.

3.6 O operador de defesa

No AOL, os leões maduros das alcateias devem defender seu território em duas

situações: quando um filhote macho alcança a maturidade sexual e quando um leão

nômade adentra seu território. Em ambas as situações, os leões entram em conflito

e, caso o jovem que alcançou a maturidade sexual ou o nômade seja mais forte que o

leão da alcateia, o último tem seu lugar tomado pelo leão que venceu a batalha e se

torna, então, nômade.

Assim, para simular a defesa do território contra novos filhotes adultos, o ope-

rador implementado ordena os indivíduos de acordo com a estratégia de otimização

multiobjetivo definida. O processo de ordenação dos indivíduos pode ser visto no Al-

goritmo 3, em que individuos representa a lista de leões ou leoas que serão ordenados

e nIndividuos representa o número de elementos na estrutura individuos. Uma vez que

os indivíduos foram ordenados, simula-se a batalha de modo que os indivíduos mais

fracos (menor aptidão) são excluídos da alcateia e se tornam nômades, até que o

número de leões machos seja igual ao número limite para aquela alcateia.

Com relação à defesa contra nômades, o processo executado pode ser visto

no Algoritmo 4, em que nLeoesNomades é o número de leões nômades, enquanto

nLeoesResidentes é o número de leões residentes de uma determinada alcateia. Cada

leão nômade pode atacar uma alcateia de acordo com uma probabilidade, de modo

que se o nômade adentra o território de uma alcateia, o mesmo irá duelar com cada

um dos leões residentes. Assim, caso o nômade represente um alinhamento de maior

significância biológica quando comparado a algum residente, o nômade se torna resi-

dente e expulsa o leão perdedor, o qual, por sua vez, se torna nômade.
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Algoritmo 3: Pseudocódigo do algoritmo de ordenação utilizado.
Entrada: individuos
início

i← 0;
repita

j← 1;
repita

se ( f1(individuos[ j]) > f1(individuos[i]) E
f2(individuos[ j]) ≥ f2(individuos[i])) OU
( f1(individuos[ j]) ≥ f1(individuos[i]) E
f2(individuos[ j]) > f2(individuos[i])) então

aux← individuo[i];
individuos[i]← individuos[ j];
individuos[ j]← aux;

fim
j← j + 1;

até nIndividuos;
i← i + 1;

até nIndividuos-1;
fim

Algoritmo 4: Pseudocódigo do operador de defesa contra nômades.
início

i← 0;
repita

j← 1;
repita

se (rand(0,1)==1) então
z← 0;
repita

se (i-ésimo nômade melhor que z-ésimo leão na j-ésima
alcateia) então

z-ésimo leão residente na j-ésima alcateia é expulso e se
torna nômade;

i-ésimo nômade se torna residente;
fim

até nLeoesResidentes;
fim

até P;
até nLeoesNomades;

fim
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3.7 O operador de movimento nômade

No AOL, os leões e leoas nômades se movimentam de maneira esporádica e

aleatória sobre o território. Neste trabalho, o operador de movimento nômade im-

plementado é similar ao processo de realinhamento local do operador de circulação,

apresentado na subseção 3.4 e ilustrado na Figura 26. A diferença é que, no opera-

dor de circulação, a parcela do alinhamento que será realinhada é sempre de tamanho

fixo, de acordo com o valor do parâmetro %R, enquanto no operador de movimento nô-

made este tamanho é definido de maneira aleatória, em um intervalo de 5% a 25% do

tamanho do alinhamento. Segundo Rubio-Largo, Vega-Rodríguez e González-Álvarez

(2016) este intervalo se mostrou adequado para o processo de refinamento local.

Este processo de realinhamento é então executado por todos os leões e leoas

nômades, de modo a produzir novos alinhamentos. Caso o respectivo novo alinha-

mento seja melhor que o atual, o leão ou leoa atualiza sua melhor posição, de modo

a armazenar o novo alinhamento produzido.

3.8 O operador de migração

As leoas possuem comportamento migratório e podem mudar seu estilo de vida,

de modo a abandonar sua alcateia para se tornar nômade, enquanto outras leoas

nômades ocupam os lugares deixados. Esse fator é importante para manter a diver-

sidade da população, de modo a evitar, na prática, que o algoritmo pare em ótimos

locais.

Neste trabalho, para simular o comportamento migratório das leoas, aplica-se o

processo de migração em todas as alcateias. Inicialmente, deve-se calcular a quan-

tidade de leoas que irão realizar a migração em dada alcateia, dada por nImigracao,

de acordo com a Equação 3.4, em que %I é o parâmetro que representa a taxa de

migração e nFemeas é o número máximo de leoas permitidas por alcateia. Além disso,

excedentes é dado pelo número atual de leoas na alcateia menos o valor de nFemeas.
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nImigracao = excedentes + (%I ∗ nFemeas) (3.4)

Uma vez que a quantidade de leoas que irão migrar foi calculada, os indivíduos

são selecionados de maneira aleatória para se tornarem nômades, de modo que as

respectivas leoas são movidas da estrutura que representa sua alcateia atual para a

estrutura que representa o grupo de nômades.

3.9 O operador de equilíbrio populacional

A fim de manter o número adequado de indivíduos machos e fêmeas em cada

alcateia e grupo de nômades, além de fazer com que o algoritmo respeite o número

máximo de indivíduos ao termino de cada iteração, é importante executar o processo

de equilíbrio populacional, de modo a eliminar os indivíduos mais fracos, os quais

representam, geralmente, piores soluções.

Com isso, inicialmente o operador de equilíbrio populacional implementado realiza

a ordenação nas estruturas que representam as leoas do grupo nômade, de acordo

com as regras de otimização multiobjetivo e algoritmo de ordenação previamente apre-

sentados. Dessa forma, as melhores leoas nômades ocupam os lugares deixados

pelas leoas residentes que migraram de suas alcateias, enquanto as piores leoas nô-

mades morrem, sendo excluídas do algoritmo, até que o número respeite o parâmetro

do máximo de leoas nômades permitidas. Uma vez finalizado este processo, uma exe-

cução similar é feita junto aos leões nômades, os quais são ordenados do melhor para

o pior indivíduo. Dessa forma, os piores leões morrem, sendo suas soluções excluídas

até que o número respeite o parâmetro do máximo de leões nômades permitidos.

Uma vez terminada a execução do operador de equilíbrio populacional, o algoritmo

finaliza uma iteração. Com isso, todos os passos dos operadores são executados no-

vamente, até que alguma condição de parada seja satisfeita. Neste trabalho, a condi-

ção de parada utilizada é o número máximo de iterações, cujo valor é um parâmetro

previamente definido.
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3.10 Paralelização multithread

A natureza iterativa de algoritmos inspirados pela natureza geralmente implica

em um tempo de execução maior, principalmente quando são comparados a méto-

dos de Alinhamento Progressivo, por exemplo (RUBIO-LARGO; VEGA-RODRÍGUEZ;

GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, 2016). Porém, a repetição dos processos dos algoritmos ins-

pirados pela natureza oferece a possibilidade de executar as tarefas em paralelo, a fim

de se obter melhor desempenho na execução.

No AOL implementado neste trabalho, a geração dos indivíduos da população ini-

cial é um processamento que se repete para cada solução produzida, de maneira

independente. Nesse sentido, a etapa de geração da população inicial pode ser para-

lelizada. Além disso, o algoritmo desenvolvido neste trabalho adota uma estratégia de

múltiplas populações, de modo que cada alcateia de leões residentes executa seus

processos e evolui seus indivíduos de maneira independente. Finalmente, no ope-

rador de movimento nômade, todos os indivíduos executam o operador, também de

maneira independente. Assim, um esquema de paralelização pode ser aplicado para

que cada alcateia e também os leões nômades executem seus processos de maneira

concomitante.

Neste trabalho, foi utilizado o paradigma de programação multithread para para-

lelizar o método AOL desenvolvido. Na Figura 28, pode ser visualizado o esquema

de paralelização implementado para os processos de geração da população inicial,

evolução das alcateias e movimento nômade. Inicialmente, aloca-se uma thread para

cada um dos n indivíduos a serem gerados. Posteriormente, divide-se igualmente as n

threads entre os m núcleos de processamento, de modo que a geração dos indivíduos

é processada paralelamente pelos m núcleos disponíveis. Dessa forma, cada núcleo

é alocado para a geração de n/m indivíduos.

Uma vez que os n indivíduos foram gerados paralelamente, os mesmos são dividi-

dos entre o grupo de nômades e as P alcateias. Para a paralelização do mecanismo de

evolução das subpopulações, uma thread é alocada para cada uma das P alcateias.
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Figura 28 - Esquema de paralelização do AOL.

Fonte: Autor.
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De maneira similar ao processo anterior, as threads são divididas igualmente entre os

núcleos de processamento disponíveis. Dessa forma, cada grupo executa os proces-

sos de caça, movimento seguro, circulação de território, acasalamento e defesa, de

maneira independente e paralela.

Por fim, a evolução do grupo nômade se dá independente à evolução das alca-

teias. O operador mais custoso do grupo nômade é o de movimento nômade, uma

vez que o mesmo é executado em todos os indivíduos do grupo. A fim de otimizar

o tempo de execução deste operador, foi aplicado o conceito de paralelização mul-

tithread equivalente às etapas de paralelização anteriores. Dessa forma, uma thread

é alocada para cada um dos nNomades indivíduos do grupo nômade, de modo que

as threads são igualmente divididas entre os núcleos de processamento disponíveis.

Com isso, ao considerar m núcleos, nNomades/m indivíduos executam o operador de

movimento nômade paralelamente.
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4 IMPLEMENTAÇÃO, EXPERIMENTOS E RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção são apresentados os aspectos da implementação do método pro-

posto, os experimentos conduzidos e resultados obtidos com o algoritmo desenvol-

vido. Além disto, são especificados o cenário de teste, em termos de ambiente de

execução, benchmark utilizado e parâmetros considerados junto ao algoritmo, além

do detalhamento das métricas de avaliação de significância biológica e tempo de exe-

cução dos alinhamentos produzidos.

4.1 Aspectos de implementação

O método descrito na seção 3 foi implementado na ferramenta chamada nesse

trabalho de SIMBA (Sequence alIgnMent By lion optimization Algorithm). A ferramenta

foi implementada com base na linguagem de programação C# e a interface gráfica

desenvolvida foi construída a partir de um projeto Windows Forms, o qual permite a

construção de aplicações desktop para o sistema operacional Windows. Esse fator

é importante, pois com base nesta tecnologia é possível prover uma ferramenta que

pode ser manuseada por meio de uma interface gráfica, o que geralmente facilita a

interação do usuário.

Em termos de desenvolvimento, foi utilizado o paradigma de programação orien-

tada a objetos. Dessa forma, os componentes do algoritmo, como os leões e alcateias,

foram modelados e implementados em classes. Além disso, a modelagem em classes

permite que métodos de paralelização sejam implementados de maneira mais natural.

Para implementar o esquema de paralelização apresentado na subseção 3.10, foi uti-

lizada a biblioteca de paralelização multithread da linguagem C# (TOUB; PLATFORM,

2010). Nesta biblioteca são encontradas classes de laços de repetição que oferecem

os frameworks para a execução de tarefas em paralelo. Além disso, esta biblioteca

realiza todo o controle de alocação de threads e controle dos recursos de maneira
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dinâmica, de modo a obter maior desempenho durante a execução dos processos.

Nesse sentido, o método f or paralelo, disponível na classe Parallel, foi utilizado

para implementar a paralelização multithread aqui apresentada. Na implementação, o

método funciona igualmente ao laço de repetição f or tradicional, de modo que é ne-

cessário definir uma variável de controle e uma condição de parada. A única diferença

é que no método paralelo não é necessário realizar o incremento ou decremento do

passo da variável de controle, uma vez que esta tarefa é automaticamente conduzida

pelo método paralelo. Assim, a biblioteca citada permitiu a implementação do método

de paralelização do AOL apresentado neste trabalho.

4.2 Ambiente de execução, benchmark e métricas de qualidade

Nos cenários de teste executados neste trabalho, foi utilizado um notebook Le-

novo, com sistema operacional Windows 10, processador Intel Core i5-4200U 1.60Ghz

com dois núcleos de processamento, armazenamento SSD de 240GB, além de 8GB

de memória RAM.

Para os casos de teste, foi utilizado o benchmark BAliBase (THOMPSON et al.,

2005). A escolha do BAliBase se deu pela maior popularidade deste benchmark para

avaliação de métodos para AMS com relação aos outros benchmarks, o que pode ser

comprovado por meio do maior número de citações do BAliBase em comparação a

outros conjuntos, como o OXBench (RAGHAVA et al., 2003) e o PREFAB (EDGAR,

2004). Assim, o BAliBase fornece conjuntos de sequências a serem alinhadas, as

quais são divididas em seis categorias, cada qual com uma característica biológica

diferente. A primeira é a RV11, a qual contém conjuntos de sequências com menos

de 20% de similaridade; a segunda categoria é a RV12, a qual contém conjuntos de

sequências com similaridade entre 20% e 40%; a terceira categoria é a RV20, a qual

contém conjuntos de sequências a serem alinhadas com ao menos uma sequência al-

tamente divergente; a quarta categoria é a RV30, a qual contém conjuntos de sequên-

cias divergentes entre si; a quinta categoria é a RV40, a qual contém sequências
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com grandes extensões nas extremidades; a sexta categoria é a RV50, a qual con-

tém sequências com grande inserções internas. Além das sequências desalinhadas,

o BAliBase também fornece os alinhamentos de referência, os quais são considera-

dos alinhamentos corretos, uma vez que foram manualmente alinhados. Dessa forma,

é possível comparar os alinhamentos produzidos pelas ferramentas com o respectivo

alinhamento de referência, a fim de se obter métricas de significância biológica.

Para realizar a comparação entre os alinhamentos produzidos e o alinhamento de

referência, foi utilizada a ferramenta qscore1. Esta ferramenta computa pontuações

de qualidade, por meio da comparação de um alinhamento teste com o alinhamento

de referência, o qual acredita-se que seja o alinhamento correto. A qscore produz

duas métricas de qualidade, as quais são as pontuações Q e TC, que dizem respeito

à quantidade de bases alinhadas corretamente e à quantidade de colunas alinhadas

corretamente, respectivamente. É importante ressaltar que o valor medido, para am-

bas as métricas, é dado em um intervalo entre 0 e 1. Assim, quanto maior o valor,

mais biologicamente significante é o alinhamento. Dessa forma, quanto maior forem

os valores de Q e TC, melhor o resultado obtido.

A fim de comparar os resultados obtidos pelo método proposto neste trabalho,

foram também utilizadas as ferramentas Kalign (LASSMANN, 2020), Clustal Omega

(SIEVERS; HIGGINS, 2017), FAMSA (DEOROWICZ; DEBUDAJ-GRABYSZ; GUDYŚ,

2016) e MUSCLE (EDGAR, 2004), as quais são ferramentas do estado-da-arte e ferra-

mentas comumente utilizadas para a execução de alinhamentos múltiplos de sequên-

cias. Isso se dá devido ao fato de serem capazes de produzir alinhamentos com boa

significância biológica. Além disso, a popularidade destas ferramentas pode ser com-

provada pelo relevante número de citações dos seus respectivos artigos, o que justifica

a escolha desses métodos. Também é importante ressaltar que o Alinhamento Pro-

gressivo é base para a maioria das ferramentas de AMS, o que também justifica a

escolha dos métodos. Finalmente, ferramentas baseadas em outras metaheurísticas,

como o AG, não foram comparadas devido ao alto custo computacional para processar
1<https://www.drive5.com/qscore/>
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o BAliBase completamente (GONDRO; KINGHORN, 2007).

4.3 Parâmetros utilizados no algoritmo

Na Tabela 3 podem ser visualizados os parâmetros do AOL e também os parâ-

metros de penalização por gap, utilizados nos testes executados. No que diz respeito

aos parâmetros do AOL, foram utilizados os parâmetros recomendados por Yazdani e

Jolai (2016), criadores da metaheurística. Com relação aos parâmetros de penaliza-

ção por gaps, foram utilizados os parâmetros recomendados por Rubio-Largo, Vega-

Rodríguez e González-Álvarez (2016).

Tabela 3 - Parâmetros utilizados no AOL.
Parâmetro Sigla Valor
Número de gerações - 5
Tamanho da população Npop 50
Número de alcateias P 4
Percentual de nômades %N 0.2
Percentual de leoas %S 0.8
Percentual para circulação %R 0.2
Probabilidade de acasalar %Ma 0.8
Taxa de migração %I 0.4
Penalização abertura de gap - 6.0
Penalização extensão de gap - 0.85

Fonte: Autor.

Para avaliar a escolha, foi utilizada uma variação dos valores dos parâmetros %Ma

e %I. Estes parâmetros foram escolhidos porque são os únicos que implicam se um

indivíduo será ou não selecionado para executar o respectivo operador, uma vez que

os outros operadores executam independente do valor do parâmetro. Para isso, foi

selecionado, de maneira aleatória, um conjunto de teste do BAliBase, o qual foi exe-

cutado junto ao método desenvolvido e as métricas de qualidade avaliadas. Na Figura

29, é possível observar que o conjunto de valores que obteve o melhor resultado foi

%Ma = 0.8 e %I = 0.4, de modo a corroborar, neste caso específico, os valores suge-

ridos por Yazdani e Jolai (2016).

Além disso, no que diz respeito aos parâmetros utilizados na execução das ferra-
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Figura 29 - Variação dos valores de parâmetros do AOL.

Fonte: Autor.

mentas Kalign, Clustal Omega, FAMSA e MUSCLE, foram mantidos os valores padrão

de cada método. No caso da Kalign, Clustal Omega e MUSCLE, os valores podem

ser verificados nos servidores web2 das ferramentas, enquanto no caso da FAMSA,

os autores não especificam os valores padrão dos parâmetros utilizados.

4.4 Testes e resultados de qualidade

Nos testes conduzidos, foram executados os conjuntos de sequências contidos

em cada uma das referências RV11, RV12, RV20, RV30, RV40 e RV50 do BAliBase, o

que totaliza 218 casos de teste. Ao todo, foram alinhadas 6223 sequências, de modo

que os conjuntos de teste que contêm o menor número de sequências, os quais estão

dentro das referências RV11 e RV12, possuem 4 sequências. O conjunto de teste

que possui o maior número de sequências é o BB30003, da referência RV30, o qual

contém 142 sequências.

Na Tabela 4 podem ser observados os resultados obtidos pela ferramenta desen-
2<https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/>
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volvida neste trabalho (SIMBA), comparados aos resultados produzidos pelas ferra-

mentas Kalign, Clustal Omega, MUSCLE e FAMSA. Nas colunas da tabela são apre-

sentadas as pontuações Q e TC obtidas pelas ferramentas para cada uma das refe-

rências do BAliBase. Além disso, a coluna "Total" apresenta a pontuação total obtida

para ambas as métricas Q e TC, a qual é calculada a partir da média das pontuações

de cada método. As melhores pontuações obtidas para cada caso estão destacadas

em negrito.

Tabela 4 - Pontuações Q e TC obtidas por cada ferramenta junto ao BAliBase.
RV11 RV12 RV20 RV30 RV40 RV50 Total

Q TC Q TC Q TC Q TC Q TC Q TC Q TC

SIMBA 0.640 0.406 0.924 0.824 0.916 0.464 0.866 0.600 0.912 0.583 0.869 0.538 0.855 0.569
Clustal Ω 0.582 0.361 0.906 0.793 0.911 0.452 0.862 0.579 0.901 0.582 0.862 0.537 0.837 0.551
Kalign 0.605 0.369 0.912 0.793 0.900 0.381 0.812 0.479 0.883 0.565 0.820 0.439 0.822 0.504
FAMSA 0.572 0.328 0.915 0.812 0.890 0.355 0.814 0.448 0.873 0.512 0.841 0.458 0.818 0.486
MUSCLE 0.571 0.348 0.915 0.808 0.888 0.352 0.814 0.411 0.863 0.452 0.835 0.463 0.814 0.472

Fonte: Autor.

Com isso, é possível observar que o método desenvolvido neste trabalho foi ca-

paz de produzir resultados com maior significância biológica, em todas as referências

do BAliBase, quando comparado a ferramentas amplamente conhecidas e utilizadas

para a execução de Alinhamentos Múltiplos de Sequências. Quando os resultados

são analisados separadamente para cada uma das métricas utilizadas, é possível ob-

servar que a referência que obteve maior grau de melhoria, para a métrica Q, foi a

RV11, de modo que o método proposto alcançou até 12.1% de melhoria em relação

à MUSCLE. Quando esta análise é feita para a métrica TC, junto à referência RV11,

a melhoria obtida é ainda mais significativa, de modo que o método proposto alcan-

çou até 23.8% de melhoria em relação à FAMSA. A família RV11 contém conjuntos de

sequências pouco similares, então é possível afirmar que uma das principais melho-

rias obtidas pelo método proposto é justamente em casos em que ferramentas, como

as de Alinhamento Progressivo, tem maiores dificuldades de alinhar corretamente, de-

vido ao problema de propagação de erros. Além disso, observa-se que a principal

melhoria, com relação à pontuação TC, foi obtida para a família RV30, de modo a pro-

duzir resultados até 46% melhores com relação à MUSCLE. Isso mostra a robustez do

método implementado, o qual é capaz de produzir melhores resultados para conjuntos
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de sequências com diferentes características biológicas.

Como as ferramentas Kalign e Clustal Omega são utilizadas para a criação da

população inicial do AOL, é importante analisar mais profundamente as melhorias ob-

tidas pelo método proposto em relação a essas ferramentas. Dessa forma, quando

considerada a pontuação "Total", é possível observar que o método desenvolvido ob-

teve uma melhoria de 4.1% na pontuação Q e de 13% na pontuação TC quando com-

parado à Kalign. Além disso, é possível observar que o método desenvolvido obteve

uma melhoria de 2.2% na pontuação Q e de 3.3% na pontuação TC quando comparado

à Clustal Omega. Esses valores são importantes quando se leva em consideração que

ambas as ferramentas são conhecidas por já produzirem alinhamentos com boa sig-

nificância biológica. Com isso, é possível afirmar que os operadores de refinamento

local utilizados no AOL, junto às estratégias de busca global, são capazes de refinar

ainda mais soluções que já possuem boa significância biológica.

A fim de validar a hipótese deste trabalho e verificar se as diferenças entre as

abordagens são estatisticamente significantes, foi executado o teste estatístico Wil-

coxon signed-rank (REY; NEUHÄUSER, 2011). Trata-se de um teste de hipótese

não paramétrico, o que se mostra adequado para AMS, uma vez que os dados não

seguem uma distribuição normal (RUBIO-LARGO; VEGA-RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ-

ÁLVAREZ, 2016). No teste executado, foi utilizado um nível de confiança de 5% (p-

value < 0.05), de modo que este valor é comumente utilizado em alinhamentos múlti-

plos de sequências (EDGAR, 2004). Assim, caso o p-value obtido seja menor do que

0.05, pode-se considerar estatisticamente significante a diferença entre os métodos

analisados.

Na Tabela 5 são apresentado os resultados obtidos para a diferença do método

implementado com relação às outras ferramentas analisadas, para ambas as métri-

cas Q e TC. É possível observar que, em todos os casos, os p-values estão sempre

abaixo do intervalo de confiança estabelecido. Portanto, pode-se afirmar que as dife-

renças entre o método apresentado neste trabalho e as ferramentas analisadas são

estatisticamente significantes.
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Tabela 5 - Os p-values obtidos pelo teste Wilcoxon signed-rank.
Clustal Ω Kalign FAMSA MUSCLE

Q TC Q TC Q TC Q TC

SIMBA 5.5 · 10−3 4.3 · 10−2 7.3 · 10−17 1.2 · 10−15 2.7 · 10−7 3.9 · 10−9 1.0 · 10−9 7.3 · 10−13

Fonte: Autor.

Estes resultados validam a hipótese de que a estratégia híbrida, em combinação

com a avaliação multiobjetiva, é capaz de produzir melhores resultados, uma vez que o

método proposto obteve alinhamentos com maior significância para ambas as métricas

Q e TC e os resultados são estatisticamente significantes.

A fim de avaliar o comportamento do AOL junto a outro benchmark, foram exe-

cutados casos de teste do OXBench (RAGHAVA et al., 2003), que também é popular

para avaliar métodos de AMS. Os conjuntos de sequências executados possuem dife-

rentes níveis de similaridade, o que é importante para observar o comportamento das

ferramentas com relação às diferentes características biológicas.

Tabela 6 - Pontuações Q e TC obtidas por cada ferramenta junto ao OXBench.
____42 (10.7%) 12t118 (19.4%) _22t56 (41.2%) ___127 (53.3%) _22s36 (80.3%) _553s2 (87.7%)
Q TC Q TC Q TC Q TC Q TC Q TC

SIMBA 0.091 0.000 0.750 0.629 0.956 0.800 1.000 1.000 0.990 0.956 1.000 1.000
Clustal Ω 0.118 0.000 0.742 0.629 0.941 0.775 1.000 1.000 0.986 0.950 0.977 0.965
Kalign 0.090 0.000 0.696 0.500 0.893 0.375 1.000 1.000 0.986 0.950 0.977 0.965
FAMSA 0.080 0.000 0.659 0.581 0.938 0.550 1.000 1.000 0.986 0.950 1.000 1.000
MUSCLE 0.118 0.000 0.675 0.484 0.945 0.800 1.000 1.000 0.986 0.950 1.000 1.000

Fonte: Autor.

Na Tabela 6 podem ser visualizados os resultados obtidos, para as métricas Q e

TC, junto aos casos de teste executados, de modo que as melhores pontuações estão

destacadas em negrito. Além disso, são apresentados os percentuais de identidade

de cada conjunto de sequências. É possível observar que o método proposto alcançou

os melhores resultados para todos os casos analisados, com exceção do "___42", o

qual possui um percentual de identidade consideravelmente baixo (10.7%). Ao compa-

rar outro caso de teste, "12t118", também com percentual de identidade baixo (19.4%),

é possível observar que o método aqui implementado obteve os melhores resultados

para ambas as métricas, enquanto a Clustal Omega alcançou a melhor pontuação

apenas para a métrica TC. Este fato mostra e reafirma a validação da hipótese que
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a estratégia multiobjetiva utilizada é capaz de produzir, de uma forma geral, alinha-

mentos com melhor significância biológica, embora em alguns casos isolados outras

ferramentas tenham alcançado melhores resultados. Esse fator pode ser observado

devido a alguma característica biológica específica, contida no conjunto de sequências

avaliado.

4.5 Testes e resultados de performance

Para avaliar a performance do método proposto e também a otimização alcançada

em termos de tempo de execução, foram computados os tempos, em segundos, ne-

cessários para processar cada uma das referências do BAliBase. Essa métrica foi

coletada para a versão sequencial e para a versão multithread do método implemen-

tado. É importante ressaltar que o equipamento utilizado nos experimentos é o mesmo

citado na subseção 4.2.

Na Tabela 7 podem ser observados os tempos de execução das versões sequen-

cial e paralela, para cada referência do BAliBase, nos testes iniciais conduzidos com

o equipamento disponível, com dois núcleos de processamento. Além disso, também

é apresentado o tempo total requerido para alinhar todo o benchmark, que é igual à

soma dos tempos de execução de cada referência, além da conversão do tempo total

em horas:minutos:segundos.

Tabela 7 - Tempo de execução, em segundos, necessário para executar cada uma das
referências do BAliBase.

RV11 RV12 RV20 RV30 RV40 RV50 Total hh:mm:ss
Versão Sequencial 6250 8549 30522 52696 38475 11119 147611 41:00:11
Versão Paralela 3079 4055 17021 24020 19995 5902 74072 20:34:32

Fonte: Autor.

A referência que levou menos tempo para ser processada foi a RV11, enquanto

a que teve maior tempo de computação foi a RV30. Isso se deve às características

biológicas dos conjuntos de teste contidos em cada referência. Os conjuntos de teste

com menor quantidade de sequências a serem alinhadas possuem 4 sequências e

estão, majoritariamente, contidos no grupo RV11. Por outro lado, o maior conjunto de
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sequências observado no BAliBase contém 142 sequências, e está contido no grupo

RV30. Portanto, pode-se concluir que, quanto mais sequências a serem alinhadas

simultaneamente, naturalmente mais tempo de execução é necessário.

Para avaliar o ganho de desempenho obtido pela paralelização foi utilizada a mé-

trica speedup (EAGER; ZAHORJAN; LAZOWSKA, 1989). Esta métrica é comumente

adotada para a análise de métodos paralelos e é definida de acordo com a Equação

4.1, em que define-se speedup como a fração do tempo de execução do programa

sequencial pelo tempo de execução do programa paralelo, quando p núcleos de pro-

cessamento estão disponíveis.

S (p) =
Tsequencial

Tparalelo(p)
(4.1)

Dessa forma, foram calculados os speedups alcançados para cada referência do

BAliBase. É importante ressaltar que o processador utilizado na condução dos experi-

mentos possui dois núcleos de processamento e, portanto, deve-se considerar p = 2.

Assim, para o grupo RV11, o speedup é S (2) = 6520/3079 = 2.03; para a família RV12,

S (2) = 8549/4055 = 2.11; para a família RV20, S (2) = 30522/17021 = 1.79 para a família

RV30, S (2) = 52696/24020 = 2.19; para a família RV40, S (2) = 38475/19995 = 1.92; para

a família RV50, S (2) = 11119/5902 = 1.88. Com isso, percebe-se que no pior caso, a

paralelização do método possibilitou que os alinhamentos fossem executados 1.79 ve-

zes mais rápido. Além disso, o maior fator de aceleração alcançado foi de 2.19, para a

família RV30. Isso é importante pois a maior aceleração foi alcançada justamente para

os conjuntos de sequências que demandaram mais tempo para serem executados.

Finalmente, pode-se calcular o speedup médio alcançado pela paralelização do

método implementado, computado na Equação 4.2. Assim, conclui-se que, na mé-

dia, a paralelização do método propiciou um fator de aceleração de 1.99, de modo a

demonstrar uma escalabilidade importante quando considera-se o escopo de Alinha-

mento Múltiplo de Sequências, uma vez que diminui o tempo de execução, pratica-

mente, pela metade.
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S (2) =
(
6520
3079

+
8549
4055

+
30522
17021

+
52696
24020

+
38475
19995

+
11119
5902

)
/6 = 1.99 (4.2)

Com isso, é possível afirmar que o método implementado foi capaz de otimizar e

refinar os alinhamentos produzidos, em termos de significância biológica. Além disso,

a partir da paralelização multithread, o algoritmo foi capaz de otimizar também o seu

tempo de execução em uma escala considerável. Isso é importante, uma vez que ao

passo que o algoritmo é capaz de produzir alinhamentos melhores, também é capaz

de processá-los mais rapidamente.
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5 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado um novo método para a execução de alinhamentos

múltiplos de sequências, baseado em um algoritmo híbrido de otimização de leões

multiobjetivo e paralelo. O desenvolvimento de novas técnicas para a execução de

AMS continua importante no campo da bioinformática, uma vez que os métodos utili-

zados possuem desvantagens conhecidas, tais como a propagação de erros, no caso

das abordagens baseadas em Alinhamento Progressivo ou mesmo soluções em má-

ximo local, no caso de métodos iterativos, como o Algoritmo Genético.

De acordo com os resultados obtidos, o método proposto neste trabalho, o qual

foi implementado na ferramenta denominada SIMBA, foi capaz de produzir alinhamen-

tos múltiplos de sequências biologicamente mais significantes quando comparados

àqueles obtidos por ferramentas vastamente utilizadas, tais como a Kalign, Clustal

Omega, MUSCLE e FAMSA. As melhorias alcançadas validam a hipótese de que es-

tratégias simultâneas de busca local e global, implementadas no AOL por meio da

hibridização de heurísticas, além da abordagem multiobjetivo, são capazes de pro-

duzir alinhamentos com maior significância biológica. Além disso, segundo o teste

Wilcoxon executado, pode-se afirmar que as diferenças entre os resultados obtidos

são estatisticamente significantes.

Além do aspecto da significância biológica, soma-se às melhorias obtidas o ga-

nho de performance, em termos de tempo de execução, propiciado pela abordagem

paralela implementada, de modo a diminuir aproximadamente pela metade o tempo

de execução do método sequencial. Este fator é importante para a área, uma vez

que o método desenvolvido é capaz de produzir melhores alinhamentos e também

processá-los mais rapidamente que a abordagem sequencial, de modo a oferecer

maior escalabilidade.

Dessa forma, conclui-se que a principal contribuição deste trabalho é o desenvol-

vimento de um novo método para alinhamento múltiplo de sequências, baseado na
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metaheurística de AOL, o qual é capaz de obter melhores resultados que aqueles pro-

duzidos por algumas das principais ferramentas para AMS. Computacionalmente, a

principal contribuição é a adaptação para a execução de AMS do Algoritmo de Otimi-

zação de Leões que, naturalmente, é voltado para otimização numérica. Além disso,

também pode-se citar como contribuição computacional a paralelização do método, a

qual permite, de acordo com os resultados obtidos, reduzir o tempo de execução do

método aproximadamente pela metade, quando comparado à execução sequencial.

Biologicamente, a principal contribuição é a disponibilidade de um novo método mais

preciso para a execução de alinhamentos múltiplos de sequências, o qual pode ser uti-

lizado em diversas análises genômicas. Com isso, inferências mais precisas poderão

ser conduzidas a partir dos alinhamentos produzidos.

5.1 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, deseja-se adicionar outras heurísticas no processo de

hibridização do AOL. Outras estratégias, como a de alinhamentos baseados em con-

sistência, podem ajudar o método desenvolvido a produzir resultados ainda melhores.

Também pretende-se avaliar se a implementação de outras funções de pontuação,

junto à estratégia multiobjetivo, é capaz de propiciar resultados ainda melhores.

Além disso, propõe-se como trabalho futuro implementar uma estratégia para a

otimização dos parâmetros do algoritmo, uma vez que a seleção foi feita a partir da

análise de um caso de teste específico, mas os valores ideais de parâmetros podem

variar de acordo com diferentes características biológicas dos conjuntos de entrada.

Com relação à paralelização do método, como trabalho futuro, pretende-se realizar

uma análise mais aprofundada acerca da escalabilidade, de modo a executar testes

de desempenho em máquinas com mais núcleos de processamento. Além disso,

propõe-se como trabalho futuro realizar a implementação do método proposto, voltada

para um ambiente de computação paralela, como os clusters. Com isso, o método

pode ganhar ainda mais escalabilidade. Como alternativa, a fim de manter o método
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na possibilidade de execução em computadores pessoais, é possível, como trabalho

futuro, realizar a implementação da abordagem a partir de arquiteturas GPU, as quais

já se mostraram eficientes para a computação de análises biológicas.

5.2 Publicações

A partir dos trabalhos realizados durante o período em que o aluno cursou o Dou-

torado, diversos artigos científicos foram produzidos. Nesse sentido, o aluno publi-

cou um artigo de revisão sistemática de literatura, realizada a partir deste trabalho

de Doutorado, intitulado "Metaheuristics for multiple sequence alignment: a systema-

tic review", junto ao periódico Computational Biology and Chemistry, da Elsevier, em

2021.

Também como resultado direto deste trabalho, o aluno submeteu um artigo intitu-

lado "Hybrid Multi-Objective Lion Optimization Algorithm Applied to Multiple Sequence

Alignment" ao periódico Applied Soft Computing, da Elsevier, de modo que este artigo

relata as contribuições diretas deste trabalho de Doutorado. Este artigo encontra-se

em fase de revisão.

Além disso, é importante ressaltar que este trabalho contribuiu, em partes, para

diferentes publicações que o aluno participou. O artigo "Performance improvement of

SNP Search using multithread programming", publicado no periódico Journal of Com-

puter Science, no ano de 2018, utilizou a base do método paralelo desenvolvido neste

trabalho de Doutorado. Mais recentemente, o aluno também participou da publicação

do artigo intitulado "A hybrid approach using progressive and genetic algorithms for im-

provements in multiple sequence alignments", publicado na International Conference

on Enterprise Information Systems (ICEIS), em 2021, em que o método de refinamento

local aqui utilizado foi aplicado para refinamento de alinhamentos de sequências.
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