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Bioinformática
1

“...Um dos objetivos da bioinformática é usar 
softwares e computação para descartar 
hipóteses equivocadas, mas que seriam 

testadas, levando a um desperdício de tempo e 
custos financeiros". 

[Professor Hermes Amorim (ULBRA)]



Ideia Geral

1
Problema 
Biológico

2
Modelagem 
computacional

3
Validação 
experimental



Bases de dados biológicos

Especializadas: Dados experimentais que 
podem ser utilizadas para treinar preditores.Nível de RNA: Informações RNA ribossomal



Curadoria

Checagem humana
Quantidade de dados 
inviável para checagem 
humana.

Dados são inseridos por 
usuários e nem sempre 
são checados

Desafios

Volume de dados
Dados biológicos estão 
sendo produzidos o 
tempo todo

Modelos enviesados
Modelos são treinados 
com esses dados e 
reproduzem os vieses
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Curadoria do ThermoMutDB

Foram necessários 
2 anos para 
verificar todos os 
registros

Trabalho longo

Demora na atualização
Última atualização 
havia sido em 2013

A base de 
referência até o 

momento continha 
41% de erros

41% de Erros



Metodologia

Hoje o ThermoMutDB 
é a principal 

referência na área

http://biosig.unimelb.edu.au/thermomutdb/
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Altamente 
dependente de 
especialistas

Não há garantia de 
eliminação total dos 
vieses

Problemas da curadoria manual

Humanamente 
custoso

Tempo



Checar manualmente?



1.719.541 Quantidade total de instâncias.

200 mil Após pré processamento, 
eliminando alguns vieses.

10% Semente inicial (amostra 
aleatória)

Curadoria 

2332 Curadoria manual em 7 níveis. 
Tempo médio: 6 meses.



Anotação



Discordâncias em Classificação Taxonômica

(QUAST et al., 2013)



Discordâncias em Classificação Taxonômica

(QUAST et al., 2013)



Discordâncias em Classificação Taxonômica

(QUAST et al., 2013)



Discordâncias em Classificação Taxonômica



E agora?
● Criar uma base de dados de 

sequências curadas;
● Utilizar aprendizado de máquina;
● Utilizar metodologias 

independentes de alinhamento.
● Disponibilizar publicamente essa 

base curada. 



Aprendizado 
Ativo
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- Verificação manual de uma 
pequena amostra da base (10%);

- 6 meses de trabalho manual;

- Restante do trabalho é 
aprendizado de máquina;

Aprendizado
Ativo

Fonte: Computer Vision Laboratory (CVLAB)



Começando na Bioinformática
Eventos do Curso de Verão da UFMG

@bioinfo_ufmg

Revista Bioinfo

Artigo: Inteligência Artificial aplicada à 
Bioinformática

@revista-bioinfo

https://bioinfo.com.br/
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