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INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da disponibilidade dos dados proporcionado pelo 

desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas em diversas áreas, como por 

exemplo imagens, áudio, astronomia, biologia, entre outras, dentre as quais muitas delas 

são disponibilizadas de forma online, houve o surgimento de plataformas online para 

organizar essas informações, sendo essas mantidas por universidades, empresas e 

governos. Esses dados muitas vezes são confiáveis e são vastamente utilizados para 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

 

Neste contexto apresentado, os bancos de dados biológicos se caracterizam como 

um exemplo dessa prática. Essas entidades recebem vários dados, preenchidos por 

pesquisadores espalhados por todo o mundo. O acesso se dá através de plataformas online 

como por exemplo o TAIR, utilizado para guardar dados de genes de Arabidopsis 

thaliana. 

 

Unir os dados de genes de um mesmo organismo a fim de inferir uma rede gênica 

é um desafio. Esse problema acontece devido ao elevado número de genes e a baixa 

quantidade de experimentos em proporção, esse é um fenômeno conhecido como 

maldição da dimensionalidade. 

 

Uma alternativa para contribuir neste cenário é usar a integração de dados 

biológicos a partir de bancos de dados biológicos públicos na internet. Para abordar o 

problema da integração dos dados muitas vezes são usados organismos modelos como é 

o caso Arabidopsis thaliana, pois dessa forma validar as relações inferidas entre os genes 

torna-se mais adequado devido à disponibilidade de dados sobre esse organismo. 

 

Depois dos dados estarem integrados em forma de um grafo, muito usados para 

mostrar dependências, sua visualização se torna possível. Para isso o grafo deve 

representar os seus nós, genes e características, por círculos e suas relações como arestas. 

 

 

Problema 

 

Como descrito na seção anterior existem muitos dados biológicos disponíveis e a 

integração deles pode ser feita para o estudo do organismo em questão. Assim a resolução 

do problema de integração dos dados e sua visualização em forma de grafo foi dividida 

em três etapas. As etapas são interdependentes e devem ser resolvidas na ordem que serão 

apresentadas a seguir. 

 

Uma das preocupações quando se integra dados é escolher quais fontes de dados 

serão mais relevantes para conseguir completar os objetivos propostos. Visto que cada 

base de dado possui perfis diferentes, portanto os dados são focados em diferentes áreas. 

Como resumidamente descrito na Etapa 1 da Figura 1. 

 

Depois da obtenção dos dados das fontes de dados é necessário processar esses 

arquivos de modo a organizá-los para a futura criação da rede. Por isso a definição das 

informações relevantes deve ser explorada. Como resumidamente descrito na Etapa 2 da 

Figura 1. 

 



Os grafos são uma boa solução para a visualização de redes, mas seu 

armazenamento e gerenciamento muitas vezes são complexos devido ao grande número 

de nós incluídos em sua estrutura. Por isso métodos de visualização foram criados. Como 

resumidamente descrito na Etapa 3 da Figura 1. 

 

O armazenamento dos grafos pode ser feito em banco de dados relacionais 

estruturados em tabelas que guardam as entidades e suas relações. Esse tipo de 

persistência dos dados é eficaz em alguns casos, mas muitas vezes a extração das 

informações do grafo não é fácil, pois é preciso criar instruções de requisição de dados 

complexos.  

 

 

 

Figura 1. Etapas principais do projeto. 

 

 

Este trabalho é proposto com a finalidade de facilitar o estudo dos relacionamentos 

entre os genes de um organismo, pois irá automatizar muitas etapas da integração de 

dados disponíveis em bancos de dados biológicos. Além disso esse projeto tem como 

objetivo disponibilizar uma ferramenta de visualização da rede em forma de grafo 

possibilitando a extração de características do mesmo. 

 

Uma rede de genes auxilia na visualização de relações entre várias entidades direta 

e indiretamente. Isso é possível, pois medidas de grafos podem ser aplicadas como por 

exemplo: mensurar os nós mais conectados e as distâncias entre as relações. Com um 

modelo de grafo simulações podem ser feitas a fim de validar algumas hipóteses sem a 

necessidade de muitos testes in vitro. 

 

 

Objetivos 

 

 

Desenvolvimento de sistema para integração dos dados e visualização de redes 

gênicas.   

Implementação de rotinas de leitura, pré-processamento e visualização de grafos 

genéricos. 



Desenvolvimento e implementação de metodologias para a integração de 

informações biológicas nas redes gênicas. 

Desenvolvimento e implementação de metodologias para a visualização de redes 

gênicas. 

Desenvolvimento e implementação de metodologias para extração de informações 

de redes gênicas. 

  



 

MATERIÁIS E MÉTODOS 

 

 

Este capítulo apresenta resumidamente as principais etapas adotadas para o 

desenvolvimento do projeto. Primeiramente é relatada as escolhas das tecnologias e 

ferramentas para implementar o trabalho. Posteriormente o foco será dado aos métodos 

usados para a solução do problema. Depois são apresentados os resultados. Para 

comprovar a eficácia dos métodos, meios para a validação dos resultados foram adotados. 

  

Tecnologias 
 

Para alcançar alguns dos objetivos descritos, foi realizada uma pesquisa com o 

banco de dados Neo4j que é considerado um dos mais utilizados para armazenar e 

gerenciar grafos. Essa pesquisa visou identificar o funcionamento desse banco de dados 

em grafos e como é possível interagir com sua linguagem, gerar consultas e resultados. 

 

A linguagem usada para fazer consultas no Neo4J é a Cypher, que tem sua 

arquitetura voltada para grafos. Uma maneira de interagir com esse banco fazendo 

consultas em Cypher é através de programas feitos em Java, pois o Neo4J disponibiliza 

várias bibliotecas com esse objetivo. 

 

Um modo de visualizar os grafos resultantes é através da biblioteca d3.js feita para 

JavaScript com o objetivo de criar elementos visuais interativos. 

 

 

Banco de dados públicos 
 

Os dados biológicos estão espalhados em vários bancos de dados públicos e cada 

um contém tipos diferentes de informações. Esses dados possuem intersecções onde é 

possível unir vários bancos em forma de grafo. A seguir serão descritos os bancos de 

dados usados nesse projeto e suas características principais e como os dados são expostos.  

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION 

O National Center for Biotechnology Information, NCBI, é uma instituição dos 

Estados Unidos e tem como objetivo centralizar vários tipos de informação sobre 

biologia. (NCBI, 2015) 

Uma de suas missões consiste em desenvolver tecnologias da informação que 

visam entender o funcionamento genético a fim de prevenir e combater doenças. Para 

isso foram criados sistemas automáticos que ajudam a comunidade médica e de 

biotecnologia a obter tais dados. 

Os seus dados podem ser acessados por sua plataforma online como 

exemplificado na Figura 2. Dentre esses dados estão sua identificação, tipo de gene, 

sinônimos do seu nome, nome do RNA dentre outros. 



 

Figura 2. Exemplo de uma tela com as informações de um gene no NCBI 

 

 GENE ONTOLOGY 

O Gene Ontology, GO, mantém e desenvolve toda a linguagem e vocabulário 

usado para representar os genes e seus produtos e disponibiliza ferramentas que ajudam 

a manipular todo os dados armazenados por ele caracterizando assim uma ontologia. 

De maneira geral o termo ontologia é a representação de algum conhecimento 

com todos os elementos que os compões e como estão relacionados. Por isso a maioria 

das coisas que pode ser observada tem sua ontologia. Esse termo é bastante usado no 

campo da bioinformática (GO, 2015) 

Os seus dados podem ser acessados por sua plataforma online como 

exemplificado na Figura 3. Dentre esses dados estão sua identificação, tipo de 

característica, sinônimos do seu nome, definições sobre sua atuação na planta dentre 

outros. 

Outro ponto importante a se destacar sobre os dados do GO é que eles são 

estruturados de forma hierárquica, como pode ser analisado um exemplo na Figura 4 no 

qual a ontologia GO:0003700, fator de transcrição, faz parte de vários outros grupos. 

Dessa forma existem ontologias mais específicas e outras mais genéricas. 



 

Figura 3. Exemplo de uma tela com as informações de uma ontologia no GO 

 

 

Figura 4. Exemplo de uma árvore hierárquica de uma ontologia do GO 

 

THE ARABIDOPSIS INFORMATION RESOURCE 

O The Arabidopsis Information Resource, TAIR (TAIR, 2016), é um banco de 

dados que mantem informações sobre biologia molecular da Arabidopsis thaliana. Os 

dados disponíveis no TAIR incluem a sequência genômica completa juto com sua 

estrutura, produto e expressão de genes, mapas genômicos. Os dados das funções dos 

genes são atualizados semanalmente, com as últimas pesquisas realizadas, através das 

submissões feitas pela comunidade. 

O centro de recursos biológicos da Arabidopsis thaliana na universidade de Ohio 

que coleta, reproduz e preserva sementes e DNA da Arabidopsis thaliana está totalmente 

integrado com a plataforma do TAIR, tornado-a sempre atualizada e confiável. 

 

 

Os seus dados podem ser acessados por sua plataforma online como 

exemplificado na Figura 5. Dentre esses dados estão sua identificação, tipo de gene, 



sinônimos do seu nome, definições sobre sua atuação na planta e informações sobre suas 

características. 

 

 

Figura 5. Exemplo de uma tela com as informações de um gene no TAIR 

 

PLANT ONTOLOGY 

O Plant Ontology, PO (PO, 2016), controla o vocabulário que descreve a 

anatomia, morfologia e estágios do desenvolvimento de todas as plantas. O objetivo do 

PO é criar uma framework para consultas entre diversas espécies considerando a 

expressão genética e fenótipo. Desde o inicio de janeiro de 2011 o PO foi unido em uma 

única base que antes eram sobre a anatomia e outra sobre o desenvolvimento estrutural 

das plantas. 

Os seus dados podem ser acessados por sua plataforma online como 

exemplificado na Figura 6. Dentre esses dados estão sua identificação, tipo de 

característica, sinônimos do seu nome em várias línguas, definições sobre sua atuação na 

planta e comentários adicionais. 

Outro ponto importante a se destacar sobre os dados do PO é que eles são 

estruturados de forma hierárquica, como pode ser analisado um exemplo na Figura 7 no 

qual a raiz (root) faz parte de vários outros grupos. 



 

Figura 6: Exemplo de uma tela com as informações de uma ontologia no PO 

 

Figura 7: Exemplo de uma árvore hierárquica de uma ontologia do PO 

 

 

 

Métodos 

 

O projeto desenvolvido é apresentado em três partes principais como exibidas na 

Figura 8. A primeira etapa é referente a captura dos dados das bases online (TAIR, GO e 

PO), a segunda parte mostrará como foi feito o processamento dos dados para armazená-

lo em forma de grafo e a terceira parte terá como foco a visualização e consulta dos grafos 

persistidos no banco. 

 



Todos esses métodos em conjunto formam o programa Visual Ontogrator, que é 

um sistema web no qual é possível fazer consultas sobre os genes de Arabidopsis thaliana 

junto com suas relações e características. 

 

 

 

Figura 8. Etapas principais do projeto. 

 

 

Captura dos dados e pré-processamento - Primeira Etapa 

 

Os bancos usados nesse projeto são o TAIR, GO e o PO que podem ser acessados 

através de plataformas online. Seus dados podem ser baixados em forma de arquivos. 

Esses arquivos possuem três formatos sendo eles, GAF que armazena as relações entre os 

genes, OBO que armazena as ontologias e o INFO que tem o foco na descrição dos genes. 

 

Depois dos arquivos estarem armazenados eles foram carregados em um programa 

em Java que os processou de modo a organizá-los criando as relações em um banco de 

dados MySQL. Os dados foram armazenados no banco de dados MySQL para remover 

possíveis redundâncias presentes nos arquivos e para facilitar futuras consultas visto que 

os arquivos estavam estruturados em forma de tabelas. 

 

O banco de dados em MySQL resultou em 3 tabelas. A primeira é sobre os genes, 

ela contém colunas com a identificação usada no TAIR e no NCBI, o tipo de gene e em 

qual cromossomo o gene está inserido. A segunda tabela contém as ontologias, nelas se 

encontram as informações dos bancos GO e PO e suas colunas armazenam sua 

identificação, categoria, definição, palavras chave referentes a ontologia dentre outros 

dados. A última tabela é responsável por criar as associações entre os genes e as 

ontologias.   

 

 

Criação dos grafos - Segunda Etapa 

 

A próxima etapa foi criar um algoritmo para a gerar a estrutura do grafo, esse 

algoritmo utiliza as informações contidas no banco de dados MySQL, preenchidos com 



os arquivos GAF, OBO e INFO, e os estruturava em forma de grafo utilizando o banco 

de dados Neo4J e a linguagem Cypher.  

 

O grafo criado possui dois tipos de nós, um deles é o tipo Gene que armazena a 

descrição do gene, sua identificação de locus em qual cromossomo ele está presente 

dentre outras. O segundo tipo de nó é referente às características dos genes, esses nós 

possuem dados sobre a categoria, palavras chaves e as identificações nos bancos de dados 

GO e PO. 

 

Todas as relações entre os nós são feitas entre um nó do tipo gene e um nó do tipo 

característica, por isso não é possível um nó do mesmo tipo estar relacionado diretamente 

um com o outro.  

 

 

Visualização e consulta - Terceira Etapa 

 

Após todo o processamento descrito anteriormente foi criado um grafo resultante 

com 33583 genes. Para acessar esses dados foi criada uma interface na qual o usuário 

pode interagir com a rede gerada mudando a posição e informações dos nós, a Figura 9 

mostra um exemplo de grafo gerado a partir da base criada.   

 

 
 

Figura 9. Exemplo de grafo gerado pelo Visual Ontogrator. 

 

A interface foi feita usando a linguagem Javascript e a biblioteca d3.js 

especializada em visualização de grafos. Dessa forma o processamento gráfico da rede 

consultada será feita no computador do cliente.  



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  

 Este capítulo apresenta os resultados desse projeto, com alguns exemplos e 

descrições do sistema final, juntamente com o front-end desenvolvido para a visualização 

das redes de genes. 

  

Programas 

  

 Como resultado do projeto foram criados 2 programas, o primeiro deles é usado 

no processamento dos arquivos das bases de dados online e o segundo na consulta e 

visualização do grafo. 

 

Processamento de arquivos 

 

Um dos resultados desse trabalho foi a criação de um programa responsável pelo 

processamento dos arquivos das bases de dados online (TAIR, GO e PO) e seu 

armazenamento no banco de dados MySQL. Esse programa pode ser baixado no link 

https://github.com/gabrielrubinobr/VisualOntogrator. 

  

Visual Ontogrator 

 

A maior contribuição desse projeto foi a criação do programa Visual Ontogrator. 

Esse programa é um sistema web que tem como objetivo integrar dados de genes de 

Arabidopsis thaliana e os exibir em forma de grafo.  

 

Na sua página inicial, como mostrado na Figura 10, o usuário pode colocar 3 listas 

principais. A primeira é a lista “Gene” onde podem ser colocados os genes, a segunda a 

lista “Relação” contendo as relações e a terceira, lista “Característica”, serão os nós 

referentes as características dos genes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Exemplo de tela principal do Visual Ontogrator. 

 



Depois de clicar no botão “Gerar Grafo”, apresentado na Figura 10, o usuário é 

redirecionado para a página onde será mostrado o grafo resultante.  

 

Na página de visualização existe a opção para remover ou mostrar os nomes 

presentes nas relações, para isso basta clicar no botão "Ocultar/Mostrar Relações", o 

resultado desta ação pode ser vista na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Exemplo de tela de grafos do Visual Ontogrator. 

 

O programa Visual Ontogrator, juntamente com sua base de dados para o Neo4J 

podem ser baixados no link https://github.com/gabrielrubinobr/VisualOntogrator. 

 

 Desse modo o programa traz informações biológicas filtrando o grande volume de 

dados de dos bancos de genes e exibindo-as em forma de grafo. A Figura 9 exemplifica 

quais os genes estão relacionados com a raiz e a flor da Arabidopsis thaliana esse tipo de 

consulta ajuda o pesquisador, por exemplo, a checar informações ou comprovar teorias. 

 

  



 

CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo são apresentadas quais as limitações que o projeto apresenta para 

que o escopo do problema fique bem definido permitindo o maior entendimento das 

tarefas realizadas. 

 

Extração de informações de grafos 

 

Depois da estruturação e armazenamento da rede em forma de grafo é possível 

medir e analisar suas informações. Por isso métodos de medida de redes complexas 

poderão ser adicionados em trabalhos futuros a fim de se obter novas informações sobre 

a rede tais como: clusterização e seus coeficientes, distância média, entropia e graus de 

distribuição, diâmetro e caminho mais curto. 

 

Outro modo de extrair mais informações do grafo é mudando sua estrutura. Essa 

mudança poderá ser feita pela substituição dos nós de características por arestas de 

relação. Dessa forma a rede resultante teria somente nós de genes o que facilitará os 

cálculos de métricas desses grafos. 

 

 

Limitações 

 

Este trabalho se dispõe a integrar dados biológicos e gerar sua visualização através 

do desenvolvimento de metodologias adotadas. Observa-se que organismos possuem 

muitas peculiaridades tornando extremamente complexa a generalização de métodos 

eficazes para todos os casos. Nesse sentido o presente trabalho é focado em métodos de 

integração para um único organismo, a Arabdopsis thaliana. Dessa forma a validação dos 

métodos foi mais eficiente. Assim trabalhos futuros podem tentar generalizar essas 

metodologias a fim de abranger mais organismos. 

 

Outro ponto a se destacar são os dados que são integrados as redes. Esses dados 

serão restritos às características dos genes. Futuramente outros tipos dados, como o de 

expressão de genes, poderão ser acoplados ao programa, o que pode reduzir a 

dimensionalidade do sistema e pode aumentar a precisão na inferência das redes. 
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