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1. Introdução 

A teoria dos grafos se constitui numa ferramenta matemática que tem uma ampla aplicabilidade nas mais diversas 

áreas, como computação, engenharias, biologia, entre outras [1]. A ideia é, em geral, utilizar grafos para simplificar 

análises e auxiliar em processos de tomada de decisão. Evidentemente, há a necessidade de se modelar o problema 

em questão com base na teoria dos grafos. 

A bioinformática, como um segmento da ciência da computação, é uma das áreas que se beneficia desse recurso 

oferecido pela teoria dos grafos. Pode-se aplicar grafos para a construção de árvores filogenéticas [2], para o 

mapeamento de famílias de proteínas [3] e, entre outras possibilidades, para a análise de sequências de DNA, como 

versa a ideia do presente trabalho.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo a análise de sequências de DNA por meio da geração de um grafo, 

em que cada uma das sequências representa um vértice no grafo. Além dos vértices é possível observar arestas 

(conexões) entre nós (vértices), em que tais conexões são realizadas de acordo com o cálculo da distância entre cada 

sequência.  

A distância entre duas sequencias é calculada averiguando-se o número de nucleotídeos que se diferem entre 

elas. Caso a distância entre duas sequencias seja igual a um nucleotídeo de diferença, ou seja, dada duas sequencias 

apenas um nucleotídeo entre elas é diferente, tem-se uma conexão entre as sequencias envolvidas neste cálculo. 

2. Procedimento para geração do grafo 

Utilizando-se a ferramenta 1-step Network (Figura 1), pode-se calcular a distância entre as sequências, e 

posteriormente, gerar um arquivo no formato do software Microsoft Excel, em que este arquivo de saída é utilizado 

como entrada para a construção do grafo. 

A geração do grafo é feita por meio do algoritmo Harel-Koren [4] (Figura 2), disponível no software NodeXL [5]. 

Este algoritmo tem como característica ser extremamente rápido e capaz de desenhar grafos de grande escala. Ele é 

um algoritmo Force-Directed e baseia-se na heurística de que um grafo com um bom layout deve transmitir visualmente 

a informação relacional que ele representa, de modo que vértices que estão relacionados (conectados) devem ser 

desenhados juntos. Um algoritmo Force-Directed é projetado para formar arestas com mais ou menos o mesmo 

comprimento e minimizar os cruzamentos entre elas, o que pode tornar um grafo mais agradável e legível. 



 

Figura 1 – Ferramenta 1-Step Network. 

Figura 2 – Grafo construído com algoritmo Harel-Koren Fast Multiscale. 

3. Características do programa 

A ferramenta desenvolvida para a construção do grafo possui os diversos menus, conforme pode ser verificado na 

Figura 3. 

 



Figura 3 – Menus da ferramenta 

No primeiro menu (mais à esquerda) são exibidas as sequências existentes no grafo e o respectivo grau de 

seus nós. A organização do menu foi feita em páginas (dez sequências por página), de forma que ao acionar o botão 

Next e Preview, é mostrado a próxima página e a página anterior do menu, respectivamente. Ao selecionar o nome de 

alguma sequência, automaticamente, o vértice que a representa é localizada no grafo e as arestas incidentes neste nó 

são destacadas (avermelhadas). No segundo menu (centro), é possível alterar a cor dos timepoints existentes no grafo. 

Tal cor é alterada em todos os nós pertencentes aquele timepoint. Ao selecionar o timepoint e a cor desejada, deve-se 

clicar no botão Confirm para que os nós sejam atualizados. 

Por fim, o terceiro menu (à direita) possibilita as seguintes alterações: 

a) Espessura das linhas do grafo (Update Lines Width); 

b) Disposição do grafo (Refresh Graph); 

c) Tamanho dos nós de acordo o seu grau (Nodes Size); 

d) Visualização de nós, no qual todos os nós, exceto o selecionado e os nós conectados a ele, serão ocultados 

(Clear Other Nodes). 

Além disso, a ferramenta possui outras funcionalidades, como: possibilidade de modificar o local do nó, adicionar 

ou tirar zoom, salvar foto do estado atual do grafo e ao clicar em um nó suas arestas são destacadas (avermelhadas). 

4. Conclusão 

Portanto, é possível concluir que com a utilização da ferramenta proposta pode-se ter uma melhor visualização das 

sequências de DNA e as relações entre elas. Por fim, este trabalho pode auxiliar, em termos de suporte computacional 

à evolução do tratamento de pacientes. 
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