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RESUMO 
 
 
AMBROSIO, Rosana Ressa Aguiar. miRQuest: um middleware para investigação de 
miRNAs. 2015. 66 f. Dissertação (Mestre Profissional em Informática) – Programa de 
Pós-Graduação em Informática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Cornélio Procópio, 2015.  
 
RNAs não codificadores são RNAs transcritos, mas não traduzidos, que possuem 
funções importantíssimas para a regulação dos processos biológicos celulares. Dentre 
as diversas classes de ncRNAs, a dos miRNAs é a 
que desperta maior interesse de pesquisa pela comunidade científica atualmente. 
miRNAs são pequenos RNAs, que contêm  cerca de 22 nucleotídeos (nt), que atuam 
como inibidores/silenciadores pós-transcricionais. Dada sua importância, identificar 
essa classe de ncRNA permite descobrir possíveis novos microRNAs, bem como 
seu papel regulatório que pode estar ligado a diversos processos biológicos. A 
bioinformática, por meio da análise in silico dos microRNA, via abordagens de 
reconhecimento de padrões, por exemplo, contribuiu muito para identificação e 
anotação dessa classe de ncRNA. Isso permitiu o desenvolvimento de novas técnicas, 
métodos e abordagens computacionais que fossem capazes de contribuir, de maneira 
mais eficiente, com as análises e interpretação da grande massa de dados biológicos 
que vêm sendo gerados com maior frequência, principalmente nos últimos anos. 
Apesar de existir grande variedade de abordagens computacionais descritas para a 
identificação de microRNAs, em sua grande maioria, estas apresentam algum tipo de 
limitação (e.g. desatualizadas, não mais disponíveis). Desse modo, este trabalho 
apresenta o miRQuest, um sistema integrado que foi construído, utilizando-se um 
padrão de desenvolvimento em camadas, via tecnologia de middleware, em uma 
plataforma web para a investigação miRNA que contém duas funções principais: (i) a 
integração de diferentes ferramentas de previsão miRNA para identificação miRNA 
em um ambiente amigável; e (ii) a comparação entre essas ferramentas de previsão. 
O miRQuest não introduz um novo modelo computacional para predição de miRNAs, 
mas, sim, uma nova metodologia que permite executar simultaneamente diferentes 
técnicas de identificação de miRNA. 

 

Palavras-chave: miRNA, RNAs não codificadores, bioinformática, predição. 

 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

AMBROSIO, Rosana Ressa Aguiar. miRQuest: a middleware for miRNA research 
.2015 66 f. Dissertação (Mestre Profissional em Informática) – Programa de Pós-
Graduação em Informática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio 
Procópio, 2015. 
 
miRNA belongs to the class of small RNAs non-coding (ncRNAs), been the target of 
several studies in the literature for his role in the regulation of mRNA levels (messenger 
RNA) in cells. Representing an class of endogenous RNAs of approximately 22 
nucleotides (mature), that act as inhibitors/silencers post-transcriptional. Discovered at 
the end of last century in Caenorhabditis elegans, miRNAs are now recognized as key 
regulators of gene expression in plants and animals, among many eukaryotic 
organisms. According to the scientific literature, this is one of the most studied classes 
of ncRNAs by the scientific community nowadays. According to the scientific literature, 
this is one of the most studied classes of ncRNAs by nowadays scientific community. 
Given its importance, identify this class of ncRNA becomes of great interest as it allows 
to discover possible new microRNAs, as well as its regulatory role that can be 
connected to multiple biological processes. Bioinformatics, through in silico analysis of 
microRNA, either via pattern recognition approaches, for example, greatly contributes 
to the identification and annotation of this class ncRNA. This allowed the development 
of new techniques, methods and computational approaches that were able to 
contribute more effectively to the analysis and interpretation of the great mass of 
biological data, which has been generated at a higher frequency, especially in recent 
years. Although there are a variety of computational approaches described for the 
identification of microRNA, for the most part, these have some sort of limitation (eg 
outdated, no longer available). Thus, this work presents the miRQuest; an integrated 
system was built using a standard developing layer, through middleware, in a web 
platform for miRNA research that has two main functions: (i) the integration of different 
miRNA prediction tools to identify miRNA in a friendly environment; and (ii) 
benchmarking between these predictive tools. The miRQuest does not introduce a new 
computer model to predict miRNAs, but rather, a new methodology that permits 
simultaneously run different miRNA identification techniques. 

 

Keywords: miRNA, non-coding RNAs, bioinformatics, prediction. 
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1 INTRODUÇÃO  

RNAs não codificadores, do inglês non-coding RNAs (ncRNAs), são RNAs 

transcritos, mas que não são traduzidos e podem possuir papel funcional mesmo 

ainda sem o pleno conhecimento deles (PASCHOAL et al., 2012). Das diversas 

classes de ncRNAs, o miRNA, ou microRNA, tem apresentado alto interesse na 

comunidade cientifica por seu papel de regulação dos níveis de mRNA (RNA 

mensageiro) nas células. Mais de 50% de todos RNAs codificadores de proteínas 

demonstram ter controle regulatório por miRNA em vertebrados (AFONSO-

GRUNZ; MÜLLER, 2015). O miRNA precursor, ou hairpin-loop, tem aproximadamente 

60-100 nt, enquanto que o microRNA maduro possui em torno de 18-24 nt de extensão 

(KADRI; HINMAN; BENOS, 2009). Atualmente, segundo Paschoal (2012), existem 

mais de 50 bancos de dados descritos na literatura, específicos da classe de 

microRNA. O miRBase (GRIFFITHS-JONES et al, 2008; KOZOMARA, GRIFFITHS-

JONES, 2011) é a base de dados mais ampla e mais utilizada, sendo considerado o 

estado da arte de informações de microRNA.  

A bioinformática, por meio da análise in silico dos miRNAs, contribui muito 

para identificação e anotação dessa classe de ncRNA. E existe uma grande variedade 

de abordagens computacionais, descritas para a predição de microRNAs (GOMES, 

et.al., 2013). Tais abordagens utilizam os mais variados métodos como: profunda 

dependência da conservação de estruturas hairpins em espécies próximas do ponto 

de vista evolutivo, o agrupamento (cluster) ou perfil para se identificar microRNAs 

também aplicados em dados de sequenciamento, conformação de estrutura 

secundária, valor de energia livre, dentre outros fatores (LIM et al., 2003; OHLER et 

al., 2004; LEGENDRE; LAMBERT; GAUTHERET, e al., 2005; SEWER et al., 2005). 

Entretanto, apesar da grande quantidade de programas para identificação dos 

miRNAs, em sua grande maioria, esses apresentam algum tipo de limitação ou 

disponibilidade, como: site fora de funcionamento, ferramenta com restrições de uso. 

Outro fato importante é que existe a necessidade de um sistema único que integre o 

uso desses programas de forma amigável, principalmente para o público não 

bioinformata ou da computação. 

Desse modo, o miRQuest foi construído, utilizando-se o padrão de 

desenvolvimento em camadas em uma plataforma web para a investigação de miRNA 
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que contém duas funções principais: (i) a integração de diferentes ferramentas de 

previsão miRNA para identificação miRNA em um ambiente amigável; e (ii) a 

comparação entre essas ferramentas de previsão. Essa plataforma foi implementada, 

utilizando-se a tecnologia middleware, que tem a função de integrar aplicações e 

ambientes. E, ainda, também essa tecnologia contém, como uma de suas 

competências, a introdução de uma camada de abstração na arquitetura do sistema 

com o intuito de reduzir sua complexidade. 

Na verdade, o miRQuest não introduz um novo modelo computacional para 

identificação de miRNAs, mas, sim, uma nova metodologia para investigação de 

miRNA, já que permite, aos usuários, executar abordagens simultaneamente, 

previamente publicadas, sobre a sequência de interesse para se avaliar e comparar 

os resultados desses métodos ou identificar potenciais miRNAs em um ambiente 

amigável ao usuário. Por fim, os resultados da avaliação de desempenho do sistema 

miRQuest foi apresentado no 14º WPerformance - XIV Workshop em Desempenho de 

Sistemas Computacionais e de Comunicação que ocorreu em julho de 2015 no 35° 

Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Além disso, esse middleware foi 

aceito para publicação e deve ser citado desta forma: 

Aguiar, RR; Ambrosio, LA; Sepúlveda-Hermosilla, G; Maracaja-Coutinho, V; 

Paschoal, AR. miRQuest: Integrating tools in a web server for microRNA investigation. 

Genetics and Molecular Research, 2015. 

1.1 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Criação de um sistema web amigável ao usuário para identificação de miRNA 

e comparação dos programas para esse fim. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Revisão da literatura dos programas para identificação dos miRNAs; 

 Identificação e escolha dos preditores para o sistema; 

 Pesquisa e definição do conjunto de dados positivo e negativo para 

comparação das ferramentas; 

 Modelagem de um middleware, utilizando-se padrões em arquitetura de 

software; 

 Criação de um sistema web amigável a usuário não bioinformata ou da 

computação; 

 Web Server que permite a anotação, por meio da análise, dos resultados 

de predição de identificação de microRNA. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 BIOINFORMÁTICA  

A bioinformática é uma área interdisciplinar, não restrita apenas às ciências 

da computação ou às ciências biológicas, que contempla o envolvimento de outras 

ciências e áreas afins, dependendo da linha de pesquisa em questão. Nos últimos 30 

anos, essa disciplina tem chamado grande atenção por todo o processo de 

crescimento e amadurecimento em todo o mundo, principalmente pelos avanços e 

barateamento das tecnologias que permitem o sequenciamento genético e análises 

de grandes quantidades de dados que podem ser obtidos a partir dos mais diferentes 

organismos e seus derivados (e.g. projetos genomas, transcriptomas e proteomas). 

Isso abriu margem para a busca de se criar novas técnicas, métodos e abordagens 

computacionais que fossem capazes de contribuir, de maneira mais eficiente, com as 

análises e interpretação da grande massa de dados biológicos que vêm sendo 

gerados com maior frequência (SANTOS; ORTEGA, 2003). 

Para Brown (2000), a bioinformática é o emprego de tecnologia computacional 

para análise da informação biológica, incluindo os processos de captação e 

manipulação, sendo resultado da interação da biologia, medicina, informática, 

matemática e física.  Nesse contexto, as realizações adquiridas pela bioinformática 

são obtidas pelo desenvolvimento de metodologias e programas que conseguem 

encontrar substâncias específicas para processar as informações precisas 

(ATTWOOD et al, 2011).  

Já Verli (2014) apresenta a bioinformática, separando-a em duas grandes 

vertentes: bioinformática tradicional, que é direcionada para problemas que envolvem 

o estudo de sequências (nucleotídeos ou aminoácidos); e a bioinformática estrutural, 

que é direcionada para a análise tridimensional de dados biológicos seja por técnicas 

computacionais, químicas ou afins. Smith (2015) apresenta uma discussão 

interessante sobre o bioinformata, seu papel, bem como a definição de bioinformática. 

Esse autor analisa algumas visões de autores mais rígidos enquanto ele coloca que 

usar programas, mesmo sem desenvolvê-los, representa o papel importante de 

bioinformata.  
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Do ponto de vista das ciências da computação, a bioinformática explora a 

modelagem computacional e seus métodos para modelar, estruturar, armazenar e 

processar dados biológicos. A ciência do estudo da grande imensidão de dados, 

conhecida como e-Science (HEY; TANSLEY; TOLLE, 2011), também contempla a 

bioinformática como um dos grandes desafios a serem tratados. Toda essa 

importância interdisciplinar torna o profissional dessa área um dos mais cobiçados em 

todo o mundo (EXAME, 2015). 

Apesar de toda a definição acerca da bioinformática, faz-se importante 

destacar a posição estratégica para estudos em computação. Por exemplo, no Brasil, 

a bioinformática é considerada uma área extremamente estratégica, tanto pelo 

governo federal na “Política de Desenvolvimento de Biotecnologia” no decreto nº 

6.041, de 8 de fevereiro de 2007, na seção “3.1.2.2 – Áreas Priorizadas”, como pela 

SBC (Sociedade Brasileira de Computação) no documento “Grandes Desafios da 

Pesquisa em Computação no Brasil – 2006 – 2016” (2015). Em ambos os casos, 

podem-se destacar trechos dos documentos que mencionam ações como: (i) apoiar 

o desenvolvimento de ferramentas em bioinformática; (ii) promover a capacitação de 

recursos humanos em bioinformática; (iii) sensibilizar os pesquisadores em 

Computação para os problemas inerentes à pesquisa multidisciplinar (...); e (iv) 

“desenvolver modelos de ensino e pesquisa 'joint venture' entre áreas, que visem a 

formação de profissionais e cientistas que possam trabalhar neste novo mundo...”. 

 Por fim, a bioinformática foi definida como uma das grandes futuras tecnologias 

da computação no recente documento da IEEE Report 20221 (COMPUTER, 2015). 

Independente de tais características, neste projeto, aplicou-se uma visão 

computacional da bioinformática em problemas biológicos, principalmente o tema 

voltado para identificação dos miRNA. 

2.2 RNAS NÃO CODIFICADORES 

No Brasil, grande parte do estudo de desenvolvimento, no fim do século 

passado, foi focada na genômica. Essa foi uma era para sequenciamento de 

organismos com objetivo de obter suas sequências do genoma ou DNA para estudos 

posteriores. Com o sequenciamento em grande quantidade de vários genomas, tem-
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se, como consequência, o início da era pós-genômica. Os cientistas no mundo 

passaram a questionar não apenas o que estava presente na sequência de DNA, mas 

a pesquisar o que de fato era o transcrito fruto de regiões do DNA (HAYASHIZAKI, 

2006). Particularmente, nos últimos 25 anos, diversos projetos de análise do DNA e 

RNA surgiram para questionar o que de fato era a porção considerada DNA lixo (do 

inglês “Junk DNA”) de grande parte do genoma de organismos eucariotos.  

Era o início da era do transcriptoma e, mais recentemente, por volta da virada 

do último século, projetos de sequenciamento do transcriptoma contribuíram ainda 

mais para elucidar o que de fato estava sendo transcrito. Desses projetos, podem-se 

destacar, principalmente, o projeto ENCODE (2004) no genoma humano e o projeto 

FANTOM (KAWAI et al, 2001) no genoma de camundongo. Toda essa investigação 

do transcriptoma foi também possível pelo avanço de técnicas de sequenciamento de 

genomas em larga escala (conhecidas posteriormente como sequenciamento de nova 

geração), bem como de análises do RNA/transcrito. 

O grande debate era justamente elucidar, em particular, grande parte dos 

genomas de eucariotos que eram transcritos, mas não se conhecia a sua exata função 

ou papel biológico. Resultados apresentados no projeto ENCODE e no projeto 

FANTOM demonstraram que a porção de genes codificadores de proteínas era muito 

menor do que prevista, e, ainda, que muito do que era transcrito tinha função, 

lançando uma luz sobre o que de fato era grande parte do chamado “DNA Lixo“. 

Descobriu-se que muitos desses transcritos eram transcritos, mas não traduzidos, 

sendo definidos como RNAs não codificadores ou do inglês, “non-coding RNAs” 

(ncRNAs) (MATTICK; MAKUNIN, 2006). Mesmo que no início sem conhecimento de 

sua função ou biogênese, a partir da virada do último século, um grande número de 

ncRNAs começaram a ser descritos na literatura. Muitos ligados a processos de 

regulação ou relacionados aos mais diversos processos biológicos. Atualmente, um 

dos mais estudados, segundo Paschoal (2012), são os microRNA.  

Os ncRNAs podem ser classificados em dois grupos principais pelo tamanho: 

os pequenos RNAs, que são ncRNAs até 200 ou 300 nucleotídeos (nt), e os longos 

RNAs, que são maiores que 300 nt. Dados as vastas quantidades, formas e tipos de 

ncRNA (MATTICK; MAKUNIN, 2006; GEORGES; WAHLESTEDT; KAPRANOV, 

2015), nesta dissertação tratou-se o problema dentro do escopo dos miRNAs e este 

será fundamentado neste capítulo. Entretanto, recomenda-se a leitura de Cech e 
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Steitz (2014) que discutem e abordam, em uma recente revisão, as mais diversas 

classes e funções dos ncRNAs. 

2.3 miRNAS  

microRNA, ou miRNA, é um RNA não codificante, pertencente àclasse dos 

pequenos RNAs. Os microRNAs possuem papel importante no processo de regulação 

pós-transcricional dos níveis de RNAs mensageiros (mRNA) na célula (AMBROS, 

2001). Desse modo, passam a ser um interessante alvo de estudo no processo de 

regulação. Em geral, a sua biogênese tem uma via canônica que começa com a 

transcrição, a partir do DNA, de um transcrito primário, conhecida como pri-microRNA. 

Em seguida, ocorre o primeiro evento de clivagem, por meio de um complexo 

enzimático de microprocessador, conhecido como DGCR8-Drosha (Drosha) (LEE et 

al., 2003; HAN et al., 2004; ZAMORE, HALEY, 2005). Tal complexo vai fazer uma 

clivagem no pri-microRNA, gerando, ainda no núcleo, o pré-microRNA, ou microRNA 

precursor, que varia de 70 a 100 nt (PRITCHARD; CHENG; TEWARI, 2012). 

Importante observar que, na literatura, o pré-microRNA também é descrito como 

hairpin-loop ou stem-loop, pois este forma uma estrutura em hélice (stem) e laço 

(loop). Essa estrutura secundária, característica dos microRNAs, é largamente usada 

nos preditores para identificação desses RNAs, conforme pode ser visto na Figura 1. 

Logo após, o pré-microRNA é então exportado para o citoplasma pelo complexo 

Export-5. No citoplasma, ocorre a segunda etapa de processamento feito pela Dicer. 

 

 

Figura 1 -  Estrutura típica de hairpin e sequência correspondente à estrutura secundária do 
microRNA precursor, previsto por RNAfold.  

Fonte:  Brameier e Wiuf (2007). 
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A Dicer cliva o pré-microRNA, gerando, assim, duas fitas simples, 

complementares, e cada uma dessas fitas é conhecida como microRNA maduro, de 

aproximadamente 22 nucleotídeos (CHENDRIMADA et al., 2005). Ambas ou apenas 

uma das fitas simples geradas podem ser degradadas ou podem ter ação regulatória 

(SCHWARZ et al., 2003). De qualquer forma, uma, ou ambas as fitas desse microRNA 

maduro, será incorporada ao complexo de silenciamento, induzido pela RISC (RNA-

induced silencing complex), que direcionará o microRNA maduro e fará a inibição no 

mRNA alvo, por meio da interação entre os RNAs (BARTEL, 2004; DAVIS-

DUSENBERY; HATA, 2010; TREVISAN, 2011). 

Os passos da via canônica, descritos até aqui, são mais característicos de 

animais. Em plantas, tanto o processamento do pré-microRNA quanto do maduro é 

feito pela Dicer (ZHANG; WANG; PAN, 2007). Ainda, enquanto que em animais o 

microRNA, em geral, inibe o mRNA, em plantas, ele é degrado. No caso de animais, 

o pareamento entre microRNA e mRNA é imperfeito, enquanto que em plantas é 

perfeito, caracterizando tais diferenças. A Figura 2 ilustra a biogênese em células 

animais: 
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Figura 2 - Ação do microRNA em células animais. Na via da biogênese acontece a liberação do 
tronco (60-70nt) pri-RNA que é realizada pela Drosha (DGCR8) e RNAse III, o Export-5 transporta 
o pré-microRNA do núcleo para o citoplasma e a RNAse endonuclease III (TRBP Dicer) corta a 
outra extremidade não madura, deixada pela Drosha, onde a Helicase separa a fita dupla de pré-
microRNA e a fita única, com tamanho maior, liga-se ao complexo RISC, em seguida, ocorre 
complementaridade entre microRNA e seu mRNA, resultando na (1) clivagem/degradação mRNA 
alvo ou (2) repressão da tradução.  

Fonte: Adaptado e refeito com base em de KIM e NAM (2006, p.168). 

2.4 MIDDLEWARE 

Middleware constitui-se numa área de pesquisa consolidada em sistemas de 

computação distribuída, seu conceito é bem abrangente e pouco consensual, mas sua 

finalidade é a interação com outras aplicações. Para Bakken (2001), middleware pode 
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ser entendido como uma camada de software, construída com o intuito de gerenciar 

a complexidade e a heterogeneidade própria aos sistemas distribuídos. 

Campbell, Coulson e Kounvis (1999), por sua vez, dizem que middleware é 

qualquer classe de software estabelecida entre a camada de infraestrutura e a 

camada de aplicação. Segundo Juric et al. (2001), um middleware é um programa 

para serviços de propósito geral que se situa entre a aplicação e a plataforma utilizada 

(camada do sistema operacional mais hardware), promovendo conectividade e 

interoperabilidade. Conforme a Figura 3 abaixo: 

 

 

Figura 3 - Exemplo de middleware que funciona como camada de conversão ou tradução. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para Bernstein (1996), é uma tecnologia que emprega um conjunto de 

serviços que permite a interação por meio de múltiplos processos e da rede. Ele 

permite simplificar a integração de componentes desenvolvidos em múltiplas 

tecnologias, podendo ser executado em plataformas distintas. Ainda, segundo os 

autores citados mais acima, a definição de middleware recebeu destaque na década 

de 1980 e atualmente continua muito importante para a integração de sistemas, por 

suas características, seus serviços não são dependentes de plataforma, flexibilidade 

e performance.  
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3 REVISÃO DOS PREDITORES DE miRNA 

A seleção das ferramentas de identificação de miRNA para a integração no 

sistema miRQuest, realizada nos principais mecanismos de busca na web, permitiu 

identificar um total de 28 ferramentas (Apêndice 01), e quatro delas foram 

selecionadas e implementadas nessa primeira versão do miRQuest: triplet-SVM (XUE 

et al., 2005), miPred (JIANG et al., 2007), HHMMiR (KADRI; HINMAN; BENOS, 2009) 

e NOVOMIR (TEUNE e STEGE, 2010) – Quadro 1. Essas ferramentas foram 

selecionadas porque contemplam os critérios de seleção - é passível de ser utilizada 

stand-alone -, estão disponíveis e altamente citadas em revisões ou artigos 

semelhantes. 

 

Nome Triplet-SVM miPred HHMMiR NOVOMIR 

Organismo Humano Humano Humano Planta 

Conjunto de 
Treinamento 

H. sapiens e Pseudo 
humano. 

H. sapiens e Pseudo 
humano. 

H. sapiens. A.thalianna. 

Conjunto de Teste 

C. elegans, 
C. briggsae, 

D. melanogaster, 
D. pseudoobscura, 

D.rerio, 
G. gallus, 

M. musculus, 
R. norvegicus. 

H. Sapiens e Pseudo 
microRNA humano. 

H. sapiens, 
C. elegans, 

D. melanogaster,      
D.rerio, 

G. gallus, 
M. musculus, 

O. sativa. 

A.thaliana e 
Sequências de 
Pseudo-hairpin 

humano. 

Banco de Dados 
Utilizado 

Rfam 5.0 e 
miRNA Registry 5.0 

miRBase 10.1 
miRBase 8.2 e 

Rfam 5.0 
miRBase 10 e 14 e 

Rfam 7.0 

Formato do 
Arquivo de Entrada 

FASTA FASTA FASTA FASTA 

Número de Saída 
de dados 

1 8 7 5 

Característica da 
Informação 

Resultado da 
Predição 

Nome da Sequência, 
Sequência,  

Tamanho da 
Sequência,  

Estrutura Secundária, 
Energia Livre,  

P-valor,  
Resultado da 

Predição,  
Confiança da 

Predição. 

Nome da 
Sequência, 
Sequência, 
Estrutura 

Secundária, 
Likelihood Positivo; 

Likelihood 
Negativo;         

Ratio of likelihoods;  
Resultado da 

Predição. 

Nome da 
Sequência, 
Sequência, 

Resultado da 
Predição,  

Score, 
Estrutura 

Secundária. 

Quadro 1 - Principais informações dos preditores selecionados. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Triplet-SVM  

 

A ferramenta Triplet-SVM (também conhecida como trio-SVM), desenvolvida 

em 2005 por Xue e demais colaboradores, aplica a aprendizagem de máquina 

supervisionada, baseado na teoria estatística para a classificação de dados (XUE et 

al., 2005). Para tal, utiliza o método de aprendizagem Máquina de Vetor de Suporte 

(do inglês, Support Vector Machine - SVM). Xue e colaboradores (2005) destacam 

que o classificador SVM tem a capacidade de generalização diante de dados de 

grande volume. A generalização ocorre por meio do mapeamento dos padrões dos 

conjuntos de treinamentos para determinado espaço, denominado espaço de 

características. Essa técnica utiliza conceitos da Teoria de Aprendizado Estatístico 

(VAPNICK, 1995). Deve-se salientar também que o SVM desempenha originalmente 

classificações binárias e essencialmente esse método é uma abordagem geométrica 

para um problema de classificação. Cada porção de um conjunto de treinamento pode 

ser visto como um ponto xi num espaço RM, onde o aprendizado consiste em “dividir” 

os elementos positivos dos negativos no espaço euclidiano. De acordo com Cortes e 

Vapnick (2005), o SVM busca um hiperplano ótimo para separar duas classes de 

amostras, usando as funções do kernel para mapear os dados originais para um 

espaço de dimensões por meio do pacote LIBSVM (CHANG E LIN, 2001) em dado 

conjunto de treinamento. Por fim, importante ressaltar que o Triplet-SVM ainda usa o 

programa RNAfold (Brameier e Wiuf, 2007) para determinar a estrutura secundária do 

candidato de miRNA para analisar (classificar) se este é um real microRNA ou não. O 

RNAfold (HOFACKER, 2003) é uma ferramenta que recebe, como entrada, 

sequências no arquivo formato FASTA, a partir de cálculos por meio da estrutura 

mínima de energia livre (do inglês, minimum free energy - MFE) e de termodinâmica, 

fornecendo a possível estrutura secundária.  

 

miPred 

 

miPred é uma ferramenta baseada em Floresta Aleatória (do inglês, Random 

Forest ou RF) para a predição de microRNAs. Segundo Breiman (2001), uma floresta 

aleatória é um conjunto de arvores de decisão, em que cada árvore depende de 

valores de vetores aleatórios, amostrados de forma autônoma e lançados igualmente 

para todas as árvores na floresta. Nessa técnica de aprendizagem de máquina, depois 
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que certo número de árvores é determinado, para atender a um vetor de entrada, cada 

árvore dissemina um voto para uma classe do problema. Então, a classe mais votada 

é sugerida para a predição do classificador (LIAW E WIENER, 2002). Essa ferramenta 

se baseia exclusivamente em estrutura secundária para avaliar os candidatos a 

microRNAs e também permite estimar os microRNAs específicos da espécie, sem que 

se saiba a sequência similar. Segundo Jiang e colaboradores (2007), a abordagem 

preditiva do miPred determina se uma sequência de RNA de entrada é uma sequência 

hairpin de pré- microRNA ou não; caso a sequência seja um hairpin similar a uma pré-

microRNA, o algoritmo RF classifica-o como um pré-microRNA válido. Portanto, ele 

se baseia em características globais e próprias da estrutura do RNA em vez de regiões 

específicas de dada sequência, o que acarreta alta precisão e sensibilidade para 

dados humanos (NG e MISHRA, 2007).  

 

HHMMiR  

 

O HHMMiR é um preditor desenvolvido em Java, que se utiliza de modelo 

probabilístico para identificar microRNA por meio das características de um hairpin 

loop. Para tal, implementa o Modelo Hierárquico Oculto de Markov (HHMM) com o 

intuito de identificar as partes de um hairpin loop: loop; extensão; microRNA e pri-

microRNA (KADRI; HINMAN; BENOS, 2009). O Modelo Oculto de Markov é ajustado 

por dois métodos estocásticos, dependentes entre si. O primeiro deles é a cadeia de 

Markov. O segundo é um método de observação, cuja distribuição, em qualquer 

instante de tempo, é completamente determinada pelo estado atual da cadeia. 

Segundo Vielmond e colaboradores (2007), uma vantagem do modelo HHMM, 

comparado com a abordagem clássica de HMM, é que a estrutura da cadeia, dentro 

do estado oculto, não permite que sequências de ações que notadamente não 

ocorrem na aplicação real sejam geradas. No modelo HMM clássico, existe a 

possibilidade de ocorrência desses tipos de sequência, já, no modelo HHMM, não, 

pela estrutura da cadeia de Markov dentro do estado oculto. A aprendizagem 

probabilística já havia sido usada para se identificar o padrão de microRNAs e pode 

ser analisada em Nam e colaboradores (2005). Porém, para os desenvolvedores da 

ferramenta HHMMiR (KADRI; HINMAN; BENOS, 2009), o mesmo representa melhor 

o papel biológico dos harpins em regiões distintas, por usar hierarquia. Sua única 

desvantagem é ocasionada pela dependência da estrutura secundária do programa 
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RNAfold. Para tanto, dada uma sequência de entrada, faz-se necessária a predição 

da estrutura secundária para análise pelo HHMMIR e esse programa é utilizado como 

etapa inicial antes do uso do algoritmo do HHMMIR.  

 

NOVOMIR 

 

NOVOMIR é uma ferramenta para a identificação de genes de microRNA, 

específico para o genoma de planta, apresentado por Teune e Stege em 2010. O 

NOVOMIR é um Script Perl, que usa uma série de filtros e modelos estatísticos para 

discriminar um pré-microRNA de todos os outros RNAs, bem como localizar o 

microRNA em um suposto pré-microRNA (TEUNE e STEGE, 2010). Esse instrumento 

emprega o modelo oculto de Markov emparelhado, análogo ao proposto por Nam et 

al. (2005), que usa a probabilidade conjunta P (x, π) de uma sequência observada x 

e uma sequência de estados π. Esse preditor depende do RNAfold e do RNAshapes 

(STEFFEN et al., 2006) para predição de estrutura secundária dos precursores e da 

MFE. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 PREDITORES DE miRNA 

Existe uma grande quantidade de ferramentas para identificação de miRNA, 

disponíveis na literatura. Considerando-se esse fato, foram utilizados os critérios a 

seguir para a seleção dessas ferramentas para a integração no sistema miRQuest:  

(a) preditores de maior uso com base em citações na literatura;  (b) resultados de 

métricas com percentuais altos (por exemplo, precisão) com base na revisão da 

literatura;  (c) disponibilidade, ou seja, a ferramenta realmente disponível para 

download; e, finalmente, (d) pelo menos um preditor deveria ter sido concebido para 

o ser humano ou para as plantas, para evitar polarização em grupos específicos de 

organismos.  

Os dados foram coletados nas seguintes bases de dados: PubMed, ACM, 

IEEE e Google Scholar. Foi empregada a seguinte palavra-chave de busca: (miRNA 

or microRNA) e (tool or pipeline or computational or “in silico”) e (identification or 

prediction), com uma ressalva para o PubMed que foi utilizado no filtro de busca dos 

itens “title or abstract”. 

Apesar da grande quantidade de ferramentas, muitas delas estão 

desatualizadas, não estão mais acessíveis ou não funcionam, especialmente, para a 

versão stand-alone. Com o resultado de todos esses critérios, foram selecionadas 

quatro principais ferramentas para a primeira versão do miRQuest: triplet-SVM (XUE 

et al; 2005), miPred (JIANG et al; 2007), HHMMiR (KADRI; HINMAN; BENOS, 2009) 

versão 1.2 e o NOVOMIR (TEUNE; STEGE, 2010) versão 2011. 

4.2 TECNOLOGIAS PARA CONSTRUÇÃO DO miRQuest  

O miRQuest foi desenvolvido como um middleware em aplicação Web na 

linguagem Java com especificação J2EE, a linguagem de marcação XML, com as 

ferramentas Eclipse, Tomcat versão 8 (WebServer), os frameworks PrimeFaces e 
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Apache Shiro, e a API Commons E-mail. O XML foi usado como formato padrão para 

comunicação entre as etapas de processamento do middleware; e Shell Scripts, em 

linguagem PERL, foram desenvolvidos para execução de etapas específicas como 

uso dos programas RNAfold (BRAMEIER; WIUF, 2007) e RNAshapes (STEFFEN et 

al, 2006). RNAfold e RNAshapes são programas de predição de estrutura secundária, 

uma etapa usada pelos preditores para identificação de características referentes à 

estrutura dos miRNAs identificados.  

O miRQuest foi também implementado com a Injeção de Dependência e 

Contextos (do inglês, Contexts and Dependency Injection - CDI) para integração das 

camadas e para que os objetos do Java fossem injetados e interagissem de maneira 

que ocorresse o baixo acoplamento entre os componentes. A framework Apache Shiro 

foi utilizada para se administrar seções e especificar direitos de acesso às páginas da 

aplicação com segurança, e foi usado Commons E-mail API para envio de e-mail aos 

usuários com resultados de predição em anexo. Cada programa para identificação de 

miRNA foi instalado conforme as regras descritas em suas documentações, com seus 

pacotes e suas devidas bibliotecas. E, ainda, para a execução das ferramentas foram 

aplicados os parâmetros padrões, conforme recomendado no manual. 

4.3 CONJUNTO DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DO miRQuest 

Para se testar aplicações do middleware miRQuest, foram usados três 

estudos de caso distintos que analisaram diferentes aspectos e funcionalidades desse 

Web Server e que serão detalhados a seguir. 

4.3.1 Estudo de Caso 1: Benchmark 

O primeiro estudo de caso foi um benchmark em 30 espécies com distintos 

conjuntos de dados (positivos e negativos). No conjunto positivo, foram empregados 

todos os microRNAs precursores, disponíveis no banco de dados miRBase - versão 

19, para os seguintes 30 organismos: animais (H. sapiens, M. musculus, M. Mulata, 
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S. labiatus, O. aries, B. Taurus, G. gallus, T. guttata, D. rerio, F. rubripes, X. tropicalis, 

A. melífera, D. melanogaster, N. vitripennis, C. elegans, C. intestinalis); plantas (P. 

patens, C. renhadtii , E. siliculosus, P.taeda, G.max, S. lycopersicum, V. vinifera A. 

thaliana, S. bicolor, O. sativa); vírus (HIV-1, E. barr, R. linfocriptovırus); e protista (D. 

discoideum). Isso resultou em 9.573 sequências precursoras de miRNA. É importante 

salientar que os conjuntos de dados de treinamento, usados para o desenvolvimento 

de cada uma das ferramentas de previsão, foram removidos para se evitar a 

polarização positiva.  

Para o conjunto de dados negativos, seguiu-se a mesma estratégia descrita 

por Janssen, Reeder e Giegerich (2008), resultando num total de 8.000 sequências 

negativas. Esse conjunto negativo é composto por quatro grupos diferentes de 

sequências. O primeiro contém 2.000 sequências aleatórias artificiais, uniformemente 

distribuídas no intervalo da mais curta sequência para a mais longa, chamado de 

random-uniform. O segundo grupo de sequências negativas, com o nome genes-

uniform, é constituído por 2.000 sequências que foram extraídas a partir de genes que 

codificam proteínas selecionadas no NCBI e cortadas ao acaso, a fim de ter 

comprimentos semelhantes aos de pré-miRNA. Os outros dois conjuntos, compostos 

por 2.000 sequências cada um, foram gerados, usando-se a distribuição do 

comprimento, de maneira não uniforme, e foram denominados aqui como genes-

nonuniform e random-nonuniform. 

4.3.2 Avaliação de Desempenho com Dados do Estudo de Caso 1 

Uma parte do conjunto de dados do estudo de caso 1 foi utilizada para 

avaliação de desempenho da identificação e benchmarking de miRNA no sistema 

miRQuest. Nesse caso, 1.872 miRNAs de Homo sapiens e 298 miRNAs de 

Arabidopsis thaliana, extraídos do banco de dados miRBase versão 19, foram usados 

para esta análise de desempenho individual de cada ferramenta. Nesta avaliação 

também vale ressaltar que o conjunto de dados de treinamento, usado pelos autores 

para implementação de seus programas, foram retirados desse conjunto utilizado nos 

experimentos. Para o teste de desempenho, foram realizados dois experimentos.  
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O primeiro visou analisar o tempo de execução em cada ferramenta em 

relação à diversidade de dados usados a partir do tamanho e número de sequências 

utilizadas nos arquivos de entrada para identificação de miRNAs. Para tanto, foram 

separados diferentes conjuntos de dados que continham sequências de distintos 

tamanhos, selecionadas de forma aleatória na base de dados miRBase. Por exemplo, 

para humano, foram separados cinco arquivos que continham um total de dez, 50, 

100, 500 e 1.000 sequências; enquanto que, para Arabidopsis, os cinco arquivos 

continham dez, 30, 50, 100 e 200. Esse menor número para Arabidopsis se dá pela 

menor quantidade de miRNAs descrita para plantas. Deve-se lembrar que H. sapiens 

e A. thaliana são organismos modelos e de referência para vários estudos científicos 

e a escolha de organismos tão distintos se dá pelo fato de que cada ferramenta foi 

desenvolvida, utilizando-se uma espécie em particular como modelo de treinamento, 

o que sempre adiciona um viés nas predições. Entre cada conjunto de dados (e.g. 10, 

50), foi feita escolha com reposição, o que significa que uma mesma sequência no 

conjunto de dez elementos pode ter sido também utilizada no conjunto de 100 

sequências, mas ela não se repete no mesmo conjunto. Por fim, o tempo da execução 

foi calculado para cada ferramenta, via linha de comando original (stand-alone), como 

também para cada ferramenta integrada no miRQuest. Neste último caso, o cálculo 

foi considerado após o envio, pelo usuário, da requisição via website, até a geração 

do resultado final pelo middleware.  

O segundo experimento foi do benchmarking, observando-se o desempenho 

das quatro ferramentas nos dois organismos. As sequências de miRNAs de humano 

e planta foram usadas e consideradas conjunto positivo da comparação enquanto que 

o conjunto de dados negativos foi o mesmo da estratégia mostrada no estudo de caso 

1. Para se medir o desempenho, foram usadas as métricas descritas na seção 3.4 a 

seguir. Cada programa foi executado, usando-se as definições de configuração 

padrão para cada preditor. 

4.3.3 Estudo de Caso 2: Anopheles gambie 

Para se demonstrar o uso da funcionalidade de identificação de miRNAs, foi 

utilizado um conjunto de dados do mosquito Anopheles gambie (JENKINS et al., 2015) 
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no sistema miRQuest. O intuito foi de identificar miRNAs derivados de longos RNAs 

não codificantes (lncRNAs). Para isso, todos os 2.949 lncRNAs identificados por RNA 

deep sequencing foram baixados do trabalho de Jenkins e colaboradores (JENKINS 

et al., 2015). Em seguida, os arquivos FASTA foram processados de modo a se ter 

sequências redundantes e sobrepostas menores que 500 nt - esse é um requisito para 

alguns dos preditores implementados - e usados como entrada no servidor web 

miRQuest.  

4.3.4 Estudo de Caso 3: Neuroblastoma 

Outro teste realizado no miRQuest para a funcionalidade de identificação de 

miRNAs foi a identificação de novos miRNAs em um conjunto de dados de 

sequenciamento para RNAs pequenos (“Illumina small RNA“) de linhas de células de 

neuroblastoma humano. Para isso, foram acessados os dados em UCSC Genome 

Browser and Bioinformatics (“https://genome.ucsc.edu/”) e extraído um conjunto de 

contigs de RNAs pequenos, já processados pelo projeto ENCODE e disponível na 

tabela “wg EncodeCshlShortRnaSeqSknshraCellShorttotalTapContigs” em formato de 

arquivo BED. Esse formato contém informações de coordenadas genômicas, obtidas 

a partir do mapeamento dessa biblioteca de RNAs pequenos contra genoma humano 

versão hg19.  

Os contigs foram filtrados e todas as sequências menores que 17nt foram 

removidas. Os transcritos restantes com sobreposição foram fundidos, usando-se 

BEDtools (QUINLAN, 2014), a fim de se eliminar redundâncias. Os contigs finais, com 

um comprimento menor do que 100nt, foram estendidos, de maneira similar em ambas 

as extremidades, até o tamanho de 100nt, de modo a ser possível a identificação de 

uma estrutura secundária de miRNAs. Finalmente, as sequências foram extraídas, 

usando-se BEDtools para conversão em arquivo FASTA para ser utilizado como 

entrada para o sistema miRQuest. Note-se que todos os passos descritos até aqui 

podem ser realizados por qualquer pessoa sem conhecimentos de programação, 

usando-se ambientes amigáveis para análises, como Galaxy (GIARDINE et al., 2005). 
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4.4 MÉTRICAS PARA AVALIAÇÃO  

A eficiência da análise de classificação, empregada em uma ferramenta de 

predição de miRNA, é comumente avaliada por métricas que mensuram ou comparam 

a qualidade de um modelo de classificação. Nesse sentido, cinco medidas foram 

implementadas no miRQuest: Sensibilidade, Especificidade, Acurácia; Precisão (do 

inglês, Precision) e F1-Score (OLSON; DELEN, 2008; POWERS, 2007). Essas 

medidas são obtidas, baseado nas categorias da matriz de confusão: Verdadeiro 

Positivo (VP), Falso Negativo (FN), Falso Positivo (FP), Verdadeiro Negativo (VN). O 

cálculo de cada métrica é dado pela quantificação desses índices: 

 

• Verdadeiro Positivo (VP) – corresponde ao número de sequências de 

miRNA positivas, previstas corretamente pelo modelo de classificação;  

• Falso Negativo (FN) – corresponde ao número de sequências de miRNA, 

previstas erroneamente como negativas pelo modelo de classificação;  

• Falso Positivo (FP) – corresponde ao número de sequências de miRNA, 

previstas erroneamente como positivas pelo modelo de classificação;  

• Verdadeiro Negativo (VN) – corresponde ao número de sequências de 

miRNA, previstas corretamente pelo modelo de classificação. 

 

A matriz de confusão que sintetiza o número de miRNAs previstos, correta ou 

incorretamente por um modelo de classificação, é mostrada na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Matriz de confusão para um problema de classificação. 

  
Classe Prevista 

+ - 

Classe 
Atual 

+ VP FN 

- FP VN 

Fonte: Autoria Própria. 
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Sensibilidade  

 

A sensibilidade é a porcentagem de amostras positivas, classificadas 

corretamente sobre o total de amostras positivas.  Ela é calculada pela Equação (1): 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
          (1) 

 

 

Especificidade  

 

Especificidade afere a porcentagem de amostras negativas, identificadas 

corretamente sobre o total de amostras negativas. Ela é descrita pela Equação (2): 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝑉𝑃
             (2) 

 

 

Acurácia 

 

Acurácia é a porcentagem de amostras positivas e negativas, classificadas 

corretamente sobre a soma de amostras positivas e negativas. Existe uma relação de 

proximidade entre o resultado e o verdadeiro valor obtido, ou seja, a acurácia o quão 

efetivo um preditor é do ponto de vista da classificação. A acurácia é calculada pela 

Equação (3): 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑃+𝑉𝑁

𝑉𝑃+𝑉𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
           (3) 

 

 

Precisão ou Precision  

 

A precisão considera a porcentagem de amostras positivas, classificadas 

corretamente sobre o total de amostras classificadas como positivas. Quanto maior a 

precisão, menor o número de erros positivos falsos, cometidos pelo classificador. A 

precisão é medida pela Equação (4): 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
            (4) 

 

 

F1-Score 

 

F1-Score, também chamada de F-measure, é uma média ponderada de 

precisão e recall. A recall mede a fração de amostras positivas, previstas corretamente 

pelo modelo de classificação empregado e é descrita pela Equação (5). A ponderação 

da F-score é usada para focar-se ao rigor da correção (precisão) ou na integridade 

(recall). Logo, um valor alto da F1-Score assegura que tanto a precisão quanto a recall 

seja razoavelmente alta. F1-Score é descrita pela Equação (6): 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
             (5) 

 

𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2𝑥
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜𝑥𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
           (6) 
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5 miRQUEST: DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA 

O sistema miRQuest foi implementado, utilizando-se padrões de arquitetura 

de software, descritos no livro Arquitetura de Software: Desenvolvimento orientado 

para arquitetura (SILVA FILHO, 2002): 

 

 Camadas: definem a estrutura hierárquica do sistema. Utiliza-se esse 

padrão para se possibilitar o desenvolvimento independente e o reuso de 

códigos, além de se estabelecer que elementos como classes, 

componentes, pacotes e subsistemas usem somente os serviços da 

camada adjacente.   

 

O miRQuest está organizado em três camadas - Apresentação, Aplicação e 

Persistência - o que o tornou mais flexível, e seu emprego permite a manutenção em 

determinada camada sem influir nas demais (Figura 4). 
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Figura 4 - Diagrama Estrutural do miRQuest. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A camada de apresentação interage diretamente com o utilizador. Nessa 

camada, há todas as interações do usuário com a aplicação. 

  

1. Browser: é onde ocorrem as requisições. Os componentes de interface são 

implementados, usando-se WebForms (HTML, CSS e JavaScript), 

controles de validação e formatação de dados.  
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2. Conjunto de dados: recebe os arquivos no formato FASTA. 

3. Parâmetros de execução: recebem os critérios de escolha do usuário: (i) 

identificação de miRNA; ou (ii) benchmarking e preditores. 

 

A camada de aplicação é responsável pelo funcionamento do sistema. As 

funcionalidades da camada de aplicação foram divididas em classes e estas foram 

agrupadas em pacotes, reduzindo-se dependências: 

 

4. Servidor Web: controla solicitações e respostas. 

 

5. Middleware: gerencia os serviços do miRQuest. 

5.1. Processador de componentes:  implementa e executa várias tarefas 

como: controle de fluxo de processamento e de múltiplos 

processamentos simultâneos, controle de processamento segundo 

plano, definição de pesos, gerenciamento de filas e exceções, 

geração de gráficos e dados XML. 

5.2. Ferramentas Preditivas:  disponibilizam funcionalidades dos 

preditores para os serviços de predição. Esses componentes 

implementam as ações necessárias para se realizar a execução dos 

scripts de que cada ferramenta necessita. Todas as classes 

encapsuladas nesses componentes herdam uma classe mãe que 

possui métodos comuns a todos os preditores, garantindo a 

padronização na implementação de cada classe final. 

5.3. Métricas: realizam os cálculos matemáticos, referentes às fórmulas da 

sensibilidade, especificidade, acurácia, precisão e F1-Score. 

5.4. Integrador: gerencia a comunicação e as transações da aplicação. 

Esse componente traduz e facilita a comunicação, componente a 

componente, pertencente ao middleware, como, por exemplo, fila de 

mensagens, correio eletrônico e troca de dados.  

6. Sistema Operacional: permite a interação direta com SO.  
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6.1 Linguagem Nativa (bash): componente do middleware, responsável por 

interpretar comandos Shell. Implementa lógica particular aos preditores que 

necessitam realizar operações em nível de SO, utilizando-se de processos. 

6.2 Coletor de logs: coleta e registra todos os eventos do sistema. Esse 

componente permite que as funções do sistema sejam continuamente 

monitoradas, de forma a assegurar uma performance ótima dos serviços do 

middleware, realizando a notificação de eventos e detecção de falhas.  

 

Note-se que, na arquitetura do sistema miRQuest, o mesmo atua como 

gerenciador de serviços e não compete ao sistema gerenciar a forma como cada 

ferramenta realiza a predição.   

A camada de persistência agrupa classes responsáveis pela organização, 

criação e recuperação de dados gerados pelo middleware. A Figura 5, abaixo, ilustra 

os principais componentes e funcionalidades do sistema miRQuest. 
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Figura 5 - Fluxograma de processos executados pelo miRQuest. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Passo 1-6:  Usuário realiza solicitação – ferramentas, método e arquivo -, em 

seguida, essa solicitação é encapsulada no formato de uma tarefa 

(Job) que contém todo o contexto solicitado pelo usuário.  

Passo 7:  O Job é, então, escalonado a uma fila, para ser processado, e 

permanece nesta até o momento da execução. 
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Passo 8:  O sistema realiza uma varredura constante, buscando por Jobs que 

estejam prontos para serem executados; caso exista algum Job nessa 

situação, o sistema então verificará qual o contexto daquele.  

Passo 9:  Os preditores selecionados, de forma serial, serão executados até 

que o último processamento seja realizado. Nesse momento, os 

resultados da predição serão encaminhados para as etapas 

adicionais. 

Passo 9.1-11:  Na etapa do benchmark, é necessário calcular as métricas e realizar 

o comparativo entre as ferramentas, então, o resultado é capturado 

para a geração do relatório de benchmarking e, em seguida, os 

também o são.  

Passo 9.2:  Na etapa de identificação, os resultados positivos1 das ferramentas 

são extraídos.  

Passo 12:  Todos os dados gerados pelo benchmark e pela identificação de 

miRNAs são formatados em XML e CSV. 

Passo 13:  Com a conclusão de todo o processamento descrito até aqui, um e-

mail para o usuário responsável pela requisição é criado, contendo o 

resultado da solicitação. Em seguida, o e-mail é encaminhado para a 

fila responsável por gerenciar o envio de e-mails.  

Passo 14:  O sistema envia e-mail para o usuário requisitante.  

                                                           
1 O sistema extrai somente aquelas sequências que os classificadores consideraram miRNA, ou seja, 

aquelas que ele classificou corretamente. 



41 

6 miRQuest: SISTEMA DE CONTROLE DE FILAS 

Uma das principais funcionalidades do sistema miRQuest é oferecer acesso 

a ferramentas de identificação de miRNA aos usuários, os quais necessitam apenas 

de um browser instalado em um computador conectado à internet. Porém torná-lo 

acessível e amigável ao usuário trouxe um grande desafio no seu desenvolvimento 

que foi gerenciar múltiplos acessos simultâneos sem comprometer os recursos de 

infraestrutura disponíveis, principalmente evitando que ocorresse sobrecarga no 

servidor, causada pela incapacidade de se lidar com múltiplas requisições. Para se 

auxiliar no controle dessa situação, implementa-se, nativamente no sistema 

miRQuest, um mecanismo próprio de gerenciamento de processos, em que cada 

requisição feita pelo usuário, por meio da página inicial do sistema (User Request), é 

“encapsulada” no formato de uma tarefa (Job). Esse Job possui todo o contexto 

presente na requisição do usuário, ou seja: e-mail, ferramentas selecionadas, arquivos 

que serão processados e qual o método a ser executado.  

Além das informações fornecidas pelo usuário, outro elemento importante que 

o Job possui é o seu peso que representa o tempo necessário para o processamento 

dos dados. A definição desse coeficiente é baseada nos resultados da avaliação de 

desempenho (seção 7.1.4) e é também descrita na seção 6.1. 

 O escalonamento dos Jobs é realizado por meio de um algoritmo de 

escalonamento FIFO (First In First Out), uma estrutura de dados que apresenta o 

seguinte critério: o processo que chegar primeiro é o primeiro a ser selecionado para 

a execução. Assim, a execução dos Jobs ocorre de forma não preemptiva, o que 

significa que a tarefa é realizada de maneira ininterrupta até que a última ferramenta 

preditiva seja executada. Desse modo, um Job permanece na fila até o momento da 

chamada de execução – até a finalização do processamento anterior. 

Para a versão atual do sistema, foram implementadas três filas, o que 

possibilita o processamento simultâneo. Para que um Job seja associado a uma fila, 

é feita, de início, uma varredura de todas as filas disponíveis, e a fila que apresentar 

menor carga de processamento recebe o processo (Figura 6). Tal carga se dá pela 

soma do peso da fila mais o peso do Job que será adicionado.  A Figura 6, a seguir, 

exemplifica o estado de uma fila antes e depois da associação de um novo Job. 
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Figura 6 - Exemplo de escalonamento de jobs. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com o fim do processamento de um Job, o mesmo é removido da fila e outra 

fila passa a ser utilizada pelo sistema. O sistema miRQuest também realiza o 

gerenciamento de uma fila de e-mail. Seu objetivo é administrar, de forma eficiente, 

os recursos disponibilizados pelo servidor de e-mails, por meio de sessões, para envio 

de e-mails pendentes em lotes e para que as conexões ocorram em intervalos pré-

definidos. 

O escalonamento de e-mail é feito, utilizando-se o conceito de FIFO com 

preempção por tempo, ou seja, durante cada período de tempo, a fila é verificada e, 
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caso existam e-mails para serem encaminhados, o sistema processa o envio das 

mensagens. Esse e-mail poderá conter tanto o resultado da análise no miRQuest 

como também a ocorrência de qualquer erro no processamento dos arquivos de 

entrada. 

O tempo de espera na fila, para que o e-mail seja enviado, foi convencionado 

em 300 segundos, uma vez que um tempo menor, para ocorrer preempção da fila, 

aumentaria o número de conexões com o servidor de e-mails e, consequentemente, 

haveria um acréscimo no consumo de recursos. A Figura 7, a seguir, demonstra como 

é realizado esse procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Escalonamento de e-mail por tempo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

6.1 ATRIBUIÇÃO DE PESOS 

Os resultados da avaliação de desempenho (seção 7.1.4) apresentaram a 

quantidade de tempo que cada preditor emprega para processar as sequências de 

miRNAs. Como era de se esperar, ficou evidente que, à medida que a quantidade de 

sequências aumenta, o tempo de execução para o processamento das mesmas 

também o faz. Com base nesse resultado, verificou-se a necessidade de atribuição 

de pesos aos Jobs para melhor escalonamento de tarefas na fila, a fim de se encontrar 

a melhor configuração tempo versus execução para se realizar a predição de miRNAs 

pelo miRQuest. Nesse sentido, foram implementadas no sistema múltiplas filas, para 

que o mesmo não permanecesse executando uma tarefa por vez. Porém buscar 

melhores formas para se gerenciar esse aspecto do sistema não foi uma tarefa trivial.  
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Um peso para a fila foi considerado em razão do tempo que um preditor 

demora para processar um arquivo, e isso está intrinsicamente relacionado à 

quantidade de recursos computacionais que ele utiliza (processador, memória e disco 

rígido). Para isso, foi empregada a Escala de Pontos, um método de rápida utilização, 

desenvolvido originalmente como escala de sete pontos por Osgood, Suci e 

Tannenbaum (1957). Foram utilizadas as tabelas do teste de tempo, resultantes da 

avaliação de desempenho das ferramentas para se atribuir os pontos para o tempo 

de execução de cada uma delas, de forma subjetiva. A escala considerada é de 1 a 

5, conforme demostra a Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Escala representada por adjetivos. 

Escala de Ponto Tempo 

1 Menor 

2 Razoavelmente menor 

3 Médio 

4 Razoavelmente maior 

5 Maior 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

Aplicando-se essa pontuação no tempo das ferramentas, obteve-se o 

seguinte o resultado:  

 

a) HHMMiR recebeu ponto 1, pois seu desempenho via web foi considerado 

melhor; 

b) Triplet-SVM, ponto 2; 

c) NOVOMIR, ponto 3; 

d) E miPred, ponto 5, já que seu tempo de execução é demasiadamente 

maior que os de todos os outros preditores juntos. 

 

Com isso, pondera-se que a fórmula de cálculo para a formação do peso é 

dada pela Equação 7: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = (∑𝑝) ×𝑇𝑎𝑟𝑞           (7) 

em que,  
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(∑𝑝) = somatório dos pontos atribuídos a cada ferramenta (seleção do usuário);  

𝑇𝑎𝑟𝑞 =  tamanho do arquivo (em bytes). 

 

Utiliza-se a atribuição de peso para se definir o total de carga em determinada 

fila. Acredita-se que, para se melhorar o escalonamento dos Jobs, é preciso um estudo 

mais heurístico, com o intuito de maximizar a performance do miRQuest. Porém a 

forma como o sistema se comportou diante das tarefas que demandam tempo e poder 

de processamento foi promissora.   
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7 miRQuest: AVALIAÇÃO COM DADOS BIOLÓGICOS (CASO DE USO)  

7.1 ESTUDO DE CASO 1: BENCHMARK DE 30 ESPÉCIES 

A fim de se mostrar um exemplo da utilização da análise comparativa, uma 

funcionalidade do miRQuest, comparou-se o desempenho de cada ferramenta de 

predição miRNA em 30 genomas diferentes. Conforme descrito na seção metodologia, 

foram utilizados diferentes grupos de conjunto de dados positivos e negativos. O 

conjunto de dados positivos é composto por miRNAs conhecidos a partir de uma 

diversidade ampla gama de organismos (animais, plantas, protistas e vırus), obtidos 

com o banco de dados miRBase (KOZOMARA, GRIFFITHS-JONES, 2011). O 

conjunto negativo foi baseado em Janssen, Reeder e Giegerich (2008). Um composto 

de sequências aleatórias, e outro composto de fragmentos da sequência de 

codificação, extraídos de transcritos de mRNA. Esses os arquivos que contêm as 

sequências utilizadas como conjunto de dados positivo e negativo podem ser 

encontrados no servidor da pesquisadora, clicando-se na guia “downloads” do 

servidor web.  

As comparações de desempenho entre as diferentes ferramentas de predição 

foram realizadas com base na sensibilidade, especificidade, acurácia, precisão e F1-

score. Os resultados obtidos de especificidade para HHMMiR, miPred, triplet-SVM e 

NOVOMIR foram de 95%, 98,78%, 88,34% e 99,86%, respectivamente. Em geral, 

todas as ferramentas apresentaram um valor alto e equilibrado para se identificar 

corretamente a parte negativa do conjunto de dados, já que este teste tem por objetivo 

analisar se as ferramentas possuem a capacidade de excluir corretamente aquelas 

sequências que não possuem as características de miRNAs. Contudo o NOVOMIR e 

miPred demostraram um desempenho superior em comparação ao HHMMiR e triplet-

SVM.  

No contexto sensibilidade, os resultados mostram claramente que o 

NOVOMIR é capaz de prever mais miRNAs em plantas, enquanto miPred é melhor 

em organismos não plantas, conforme pode ser visto no Gráfico 1. Esses resultados 

são esperados se se considerar que o NOVOMIR foi desenvolvido para plantas e o 

miPred, para humano. 
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Figura 8 -  Resultados comparativos da sensibilidade medida entre 30 espécies diferentes, 

usando-se a funcionalidade de Benchmark do miRQuest. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Se se olhar apenas para organismos modelo (H. sapiens, M. musculus, D. 

melanogaster, C. elegans e A. thaliana), os mesmos resultados são observados no 

Gráfico 2. 

 

 

Figura 9 - Resultados de sensibilidade entre os organismos modelo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em busca de vírus (HIV-1, Epstein-Barr, R. lymphocryptovirus), triplet-SVM e 

miPred apresentaram os melhores resultados: 99,98%; 84%, 83,33% e 51,98%; 100% 
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e 97,22% respectivamente, no entanto há um número muito pequeno de miRNAs 

descritos no miRBase, e os resultados podem não ter amostra estatística suficiente.  

O HHMMiR demonstrou um resultado bem inferior ao descrito em seu artigo 

(a sensibilidade geral na publicação de Kadri, Hinman e Benos (2009) de foi cerca de 

85% nos genomas G. gallus, D. rerio, C.elegans, D. melanogastar, A. thaliana e O. 

Sativa), se comparado aos outros preditores e do que se espera de um programa de 

identificação de miRNA. Por outro lado, no caso de especificidade, nota-se que o 

HHMMiR obteve excelentes resultados, uma vez que identificou corretamente a parte 

negativa do conjunto de teste, mas mostrou resultados ruins para identificar 

corretamente o conjunto de dados positivos. Talvez duas possíveis respostas possam 

ser: (i) HHMMIR usa a predição de estrutura secundária do RNAfold como primeira 

etapa de análise de seu pipeline, o que pode ocorrer é que muitos miRNA podem ser 

perdidos nessa etapa; ou (ii) HHMMIR foi treinado com miRBase 8.2, o que já é uma 

versão muito mais antiga da utilizada, estando defasado quanto a seu conjunto de 

treinamento. É importante notar, como exposto no Quadro 1, que o NOVOMIR e o 

miPred contêm os conjuntos de dados de formação mais atualizados entre as quatro 

ferramentas e isso pode ser um fator que influencia as diferenças entre as ferramentas 

de predição. Todas as ferramentas apresentaram uma acurácia elevada, conforme 

pode ser analisado na Figura 10.  

 

 

Figura 10 – Gráfico da acurácia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados para essa métrica foram altos e bem estreitos entre os 

preditores, mas o NOVOMIR, em geral, obteve os melhores indicadores entre as 
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espécies, o que significa que a proporção de resultados verdadeiros (tanto positivos 

verdadeiros e verdadeiros negativos), entre o número total de casos analisados na 

classificação, foi satisfatória. Todos os ensaios foram realizados, seguindo-se as 

instruções descritas em cada uma das ferramentas.  

No que se refere à Precisão, o NOVOMIR mostra o melhor equilíbrio entre as 

espécies, com exceção do organismo A. mellifera, enquanto miPred fica em segundo 

lugar (Gráfico 4).  O que significa que, quanto maior a precisão, menor o número de 

erros positivos falsos, cometidos pela ferramenta preditora. Outro aspecto 

interessante são os baixos valores da espécie C. intestinalis. Isso se deve à fraca 

anotação ou mesmo pelo fato de que as ferramentas não estão preparadas, em 

termos de formação de dados, para esses organismos, o que resulta, talvez, em uma 

composição de miRNA diferente. 

 

 

Figura 11 – Gráfico da precisão. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A medida F1-score (Figura 5) mostra-se semelhante aos resultados de 

sensibilidade de NOVOMIR para plantas e miPred para não plantas, com exceção de 

S. labiatus e vírus; um valor alto da F1-score assegura que tanto a precisão quanto a 

recall seja ponderadamente alta.  
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Figura 12 - Resultado F1-Score. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

7.2 ESTUDO DE CASO 2: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Para a avaliação de desempenho, dois experimentos distintos foram 

realizados, conforme detalhes descritos na Metodologia. Para o primeiro experimento, 

os resultados estão apresentados nas Tabelas 3 a 5, sendo as Tabelas 3 e 4 para os 

resultados obtidos em H.sapiens e a Tabela 5 referente ao resultado obtido para a 

planta Arabidopsis thaliana. Observando-se as tabelas, pode-se verificar a diferença 

entre o tempo de processamento, quando se compara a execução stand-alone (local) 

com a aplicação web miRQuest.    
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Tabela 3 - Resultado do teste de tempo dos programas Triplet-SVM (A) e HHMMiR (B) com dez, 50, 100, 
500 e 1.000 sequências em humano. Em azul, o tempo executando comandos stand-alone; vermelho, 

via web com miRQuest. 

a 10 50 100 500 1000 

b 1,1 KB 5,4 KB 10,7 KB 54,6 KB 107,5 KB 

 A B A B A B A B A B 

1 0m0.051s 0m0.053s 0m0.183s 0m0.193s 0m0.343s 0m0.360s 0m1.849s 0m1.962s 0m3.689s 0m3.692s 

2 0m0.049s 0m0.092s 0m0.086s 0m0.107s 0m0.132s 0m0.139s 0m0.510s 0m0.094s 0m0.939s 0m0.205s 

3 0m0.011s 0m0.092s 0m0.015s 0m0.144s 0m0.016s 0m0.422s 0m0.036s 0m0.908s 0m0.046s 0m1.754s 

 0m0.111s 0m0.237s 0m0.284s 0m0.444s 0m0.491s 0m0.921s 0m2.395s 0m2.964s 0m4.674s 0m5.651s 

  0m3.00s 0m2.00s 0m4.00s 0m3.00s 0m4.00s 0m4.00s 0m5.00s 0m5.00s 0m10.00s 0m9.00s 

Fonte: autoria própria. 

 

Notas a e b: significam, respectivamente, tamanho da sequência e tamanho do arquivo. E os números 1, 
2 e 3 correspondem ao conjunto de comandos que cada ferramenta possui para o processamento das 
sequências. Na execução stand-alone, cada comando precisa ser processado separadamente, o 
resultado em azul corresponde à soma desses tempos. 

 

 

Tabela 4 - Resultado do teste de tempo do preditor MiPred. 

a 10 50 100 500 1000 

b 1,1 KB 5,4 KB 10,7 KB 54,6 KB 107,5 KB 

Local 1m44.183s 11m17.601s 25m48.489s 148m30.318s 278m11.054s 

Web 2m33.00s 15m5.00s 27m47s 189m25.00s 329m04.00s 

Fonte: Autoria própria. 

Nota. a e b  tem o mesmo significado do da Tabela 2. 

                    

O miRQuest demanda um maior tempo de execução, se comparado à ação 

de rodar individualmente a ferramenta, dados todos os passos a mais que existem 

para a integração da execução dos preditores -   que é um custo normal necessário. 

Outro aspecto perceptível é que o miPred (Tabela 4) é a ferramenta que mais 

demanda tempo de execução em relação às outras três. HHMMiR (Tabela 3) é a 

ferramenta mais rápida para o processamento de sequências via miRQuest (web), 

quando comparada ao Triplet- SVM e ao NovoMIR, uma vez que foi desenvolvida em 

Java e sua implementação no sistema foi realizada com menor número de métodos, 

o que evitou a adição de funcionalidades que foram importantes apenas para os outros 

preditores. É importante lembrar que o tempo de execução no miRquest foi 

considerado a partir de uma aplicação web. Já nos testes stand-alone, não foi 
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considerado o tempo que o usuário leva com a escrita de cada comando, foi levada 

em conta apenas a execução real do comando.  

 

Tabela 5 - Teste de tempo, utilizando-se organismo de planta na ferramenta NovoMIR com 10, 
30, 50, 100 e 200 sequências. 

a 10 30 50 100 200 

b 2,2 KB 5,5 KB 8,8 KB 19,3 KB 42,6 KB 

Local 0m2.203s 0m4.328s 0m7.338s 0m.18.539s 0m.44.789s 

Web 0m.3.00s 0m.7.00s 0m10.00s 0m24.00s 0m56.00s 

Fonte: Autoria própria. 

Nota. a e b  tem o mesmo significado do da Tabela 2. 

 

Outro fator interessante, ao se analisar as tabelas dessa avaliação, é que o 

tamanho do arquivo é influenciado pela quantidade de sequências dentro dele, apesar 

de não ter sido considerado o tamanho da sequência. 

No benchmarking, os resultados explanam que o NovoMIR é o melhor preditor 

para plantas e o MiPred, para humano, conforme dados da Tabela 6. E o HHMMiR 

apresentou novamente baixos índices percentuais como resultado, uma vez que essa 

ferramenta foi desenvolvida e treinada, principalmente, para predição de miRNAs em 

humanos. 

  

Tabela 6 - Resultado do benchmarking dos preditores. Testes feitos em humano e planta, 
utilizando-se o sistema miRQuest. Em verde estão destacadas as melhores pontuações. 

  Triplet-SVM MiPred HHMMiR NovoMIR   

A.thaliana 

64,09% 34,90% 9,06% 77,27% Sensibilidade 

87,47% 96,48% 91,91% 99,50% Acurácia 

16,99% 51,49% 6,32% 90,27% Precisão 

26,86% 41,60% 7,45% 83,27% F1-Score 

H. sapiens 

59,42% 92,81% 0,66% 40,28% Sensibilidade 

83,20% 97,72% 79,95% 88,56% Acurácia 

52,42% 94,18% 2,44% 98,56% Precisão 

55,70% 93,49% 1,04% 57,19% F1-Score 

Ambos 98,78% 99,86% 95,00% 98,78% Especificidade 

Fonte: Autoria própria. 
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Note-se que o miRQuest apresentou um tempo maior para execução via web, 

mas mostrou-se viável por não apresentar grande discrepância de tempo com relação 

à execução stand-alone.  E os resultados dessa avaliação de desempenho do sistema 

web miRQuest foram apresentadas e avaliadas no 14º WPerformance - XIV Workshop 

em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação que ocorreu em 

julho de 2015 no 35° Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 

7.3  ESTUDO DE CASO 3: miRNAs DERIVADOS DE RNAS LONGOS EM 

Anopheles gambie 

Anopheles gambie é um importante vetor para a malária. Jenkins e colegas 

fizeram sequenciamento de RNAs para identificar 2.949 longos RNAs não codificantes 

(lncRNAs) nesse inseto (JENKINS et al., 2015). Aplicou-se o miRQuest Web Server, 

a fim de se identificar o grupo de lncRNAs identificados por Jenkins, que poderiam ser 

precursores de microRNAs. Verificou-se que pelo menos 23,9% (705 de 2.949) dos 

lncRNAs de Anopheles poderiam ser potencialmente processados para se gerar 

microRNAs.  

Os números de predições por ferramenta foram os seguintes: triplet-SVM 

previu um total de 1.370 miRNAs em lncRNAs; enquanto HHMMiR, 679 lncRNAs, 

gerando um total de 887 miRNAs, o que significa que alguns dos lncRNAs seriam 

precursores de mais de um microRNA, ou seja, seriam provavelmente clusters de 

microRNAs. Por outro lado, miPred e o NOVOMIR previram um número muito menor 

de miRNAs no conjunto de dados de entrada: apenas 23 miRNAs foram previstos por 

NOVOMIR e 18 pelo miPred. Pela falta de informação relacionada aos miRNAs 

disponíveis do inseto Anopheles, é importante ter em conta essa informação sobre a 

seleção dos miRNAs preditos com maior confiabilidade. Com base na análise 

apresentada no tópico anterior (Gráficos 1 e 3), a melhor ferramenta para a predição 

de microRNAs em insetos foi o miPred. No entanto uma pequena amostra de insetos 

foi utilizada na avaliação e os microRNAs preditos pelas outras ferramentas também 

podem ser funcionais. Dessa forma, um estudo experimental posterior se faz 

necessário para a validação desse resultado. 
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7.4  ESTUDO DE CASO 4: miRNAs EM CÉLULAS DE NEUROBLASTOMA  

Para se realizar a predição de novos miRNAs em uma biblioteca de 

sequenciamento de RNAs pequenos, utilizaram-se os dados originados pelo projeto 

ENCODE para a linhagem de células de neuroblastoma SK-N-SH_RA, disponível no 

UCSC Genome Bioinformatics. Os dados foram processados (ver Metodologia), a fim 

de se ter um conjunto de dados composto por 34.986 transcritos, fornecidos como 

entrada no miRQuest. Foi identificado pelo sistema um total de 12,08% (4.227 de 

34.986) de transcritos como possíveis miRNAs. Os resultados por ferramenta foram 

os seguintes: miPred previu 3.512 microRNAs; triplet-SVM identificou 1.564 miRNAs; 

o HHMMiR, 696; e o NOVOMIR, 228 miRNAs. De acordo com a comparação das 

ferramentas nas 30 espécies, o melhor programa para a identificação de microRNAs 

humanos é o miPred. Nesse experimento, a maioria dos miRNAs previstos foram 

obtidos, utilizando-se essa ferramenta (total de 3512 miRNA em potencial). O 

resultado desta análise dá apoio para que esses miRNAs, preditos pelo miPred, 

tenham um índice de confiabilidade maior em relação aos resultados obtidos pelas 

outras ferramentas. Entretanto ainda assim se faz necessária a validação 

experimental para confirmação desses resultados. 
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8 VISÃO GERAL: WEBSERVER MIRQUEST 

O sistema possui um design funcional e com interface simples para facilidade 

de acesso do usuário. A seguir, serão apresentadas as figuras representativas das 

telas do sistema. O miRQuest pode ser acessado em: 

http://mirquest.integrativebioinformatics.me/.  A Figura 8 ilustra a tela principal: 

 

 
Figura 13 - Tela principal do sistema. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na tela principal, há todas as informações relacionadas com o miRQuest 

como os conjuntos de dados complementares, o tutorial e o acesso ao middleware 

com suas funcionalidades para investigação dos miRNAs disponíveis pelo menu 

TOOL (ferramenta). Na tela Request (Figura 9), é possível visualizar as 

funcionalidades e operações úteis para a realização do trabalho predição. 

 

 

Figura 14 - Tela de requisição. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na parte superior da tela, é possível selecionar as ferramentas e seus 

respectivos parâmetros; logo em seguida, o usuário escolhe o método (comparação 

de preditores ou identificação de miRNA). Depois, é necessário fornecer o e-mail para 

recebimento do resultado. E, por último, o arquivo FASTA de entrada. A qualquer 

momento o usuário pode clicar no ícone   em que encontrará um resumo explicativo 

sobre os itens. O menu demarcado em verde, na Figura 9, são as interfaces de 

visualização e controle das filas (Jobs e e-mails). A Figura 10 apresenta a tela de 

gerenciamento e a fila de e-mail. No APÊNDICE B, pode ser visualizada a interface 

de gerenciamento de Jobs. 
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Figura 15 - Tabela fila de e-mails. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Os resultados que o miRQuest gera, além do CSV e XML, são os gráficos 

(barra e linha) do benchmark entre os preditores. A Figura 11 exibe o gráfico de barra, 

em seguida, a Figura 12 demonstra o resultado em CSV. 

 

 

Figura 16 - Gráfico de barra, gerado pelo miRQuest. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 17 - Exemplo de resultado em CSV na identificação de miRNA. Cada coluna destaca 

uma informação: ou do miRNA ou do resultado da identificação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Importante destacar que o resultado do CSV, por exemplo, busca tabular as 

informações de todos os preditores, mesmo que falte em algum um dado (Figura 12). 

Desse modo, com este relatório o usuário tem uma visão geral e comparativa dos 

resultados por ferramentas. Informações complementares, como energia livre (MFE) 

e tamanho das sequências, por exemplo, foram inclusas nessa saída para o usuário. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação apresentou um middleware implementado para plataforma 

Web, chamado miRQuest, que teve como principal objetivo disponibilizar, ao público 

não das exatas, um sistema amigável para investigação dos miRNAs. Os resultados 

e a ferramenta foram aceitos para publicação em periódico com JRC 0.78 (AGUIAR 

et al., 2015). Como consequência do estudo realizado, também foi feito e apresentado 

um levantamento bibliográfico das ferramentas ab initio miRNA disponíveis para 

selecionar o mais adequado para ser usado em miRQuest. 

Sabe-se que não é uma tarefa trivial a integração de um grande número de 

ferramentas de predição de miRNAs, por causa disso - e por algumas questões 

relacionadas com a disponibilidade – foi que se escolheu a implementação das quatro 

ferramentas para investigação miRNA na versão atual do miRQuest. 

Acredita-se que este projeto é um importante ponto de partida para discussão 

miRNA e democratização do acesso de ferramentas de bioinformática. Contudo este 

é o primeiro sistema de integração de ferramentas e foi tornado disponível em um 

servidor de acesso aberto para investigação miRNA com duas funcionalidades 

principais: (i) Benchmark e (ii) Identificação dos miRNAs. 

É importante ainda destacar outras contribuições deste trabalho, referentes 

ao desempenho de cada um dos quatro preditores selecionados, usando-se a 

funcionalidade de benchmark do miRQuest para a predição de microRNAs entre 30 

diferentes espécies de diferentes grupos: animais, plantas, vírus e protistas. De modo 

complementar, distintos estudos de casos foram apresentados, de modo a se 

demonstrar a diversidade de aplicação do miRQuest. 

O sistema está preparado para receber mais preditores e arquivos com 

tamanhos maiores (gigabytes), mas, para que isso ocorra, é preciso estudar melhores 

formas de se escalonar as tarefas e a atribuição de pesos a filas. 

Cada nova ferramenta, a ser inclusa no miRQuest, deve passar por um 

processo de estudos para se verificar a demanda de recursos computacionais. Estes 

estudos têm o intuito de melhorar o tempo de execução e também o tempo de reposta 

ao usuário. 

Acredita-se que todo projeto tem suas melhorias contínuas e podem-se 

destacar os seguintes pontos como perspectivas futuras para o mesmo: 
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 Haver interesse futuro de se adicionar outros preditores ao miRQuest e 

testar o seu desempenho em arquitetura Cloud Computing; 

 Implementar um relatório específico de cada resultado, de modo que o 

usuário consiga visualizar, de forma detalhada, os resultados que o 

sistema gerou; 

 Implantar outro tipo de gráfico ou tabela para ilustrar quais as foram as 

sequências semelhantes e diferentemente preditas por cada ferramenta 

(eg: Gráfico de Venn);   

 Atualizar a revisão e verificar a possível inclusão de outros ou novos 

preditores. 
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APÊNDICE A – Lista de todas as ferramentas ab initio encontrado na revisão 

de literatura para predição de miRNA. 

 
 

 

Preditor Organismo Tipo Abordagem  Link Ano

1.     2 triplet-SVM Humano desktop SVM
http://bioinfo.au.tsinghua.edu.cn/mirn

asvm
2005

2.       MIRFINDER Humano desktop SVM
http://www.biomedcentral.com/1471-

2105/8/341
2007

3.       HHMMiR Humano desktop HMM
http://www.biomedcentral.com/1471-

2105/10/S1/S35
2009

4.       micropred Humano web/desktop SVM
http://bioinformatics.oxfordjournals.or

g/content/25/8/989
2009

5.       miPred Humano web/desktop Floresta aleatória
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC1933124
2009

6.       NOVOMIR Planta desktop HMM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

20871826
2010

7.       PMirP Genérico web/desktop SVM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

20399081
2010

8.       CSHMM Humano web/desktop HMM
http://www.biomedcentral.com/1471-

2105/11/S1/S29
2010

9.       MIReNA Genérico desktop
Algoritmo de 

busca

http://bioinformatics.oxfordjournals.or

g/content/26/18/2226.short
2010

10.    mirTools Humano web/desktop
Integração de 

ferramentas

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC2896132/
2010

11.    mirExplorer Genérico desktop Adaboost
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

21881406
2011

12.   
PlantMiRNAPr

ed
Planta web Adaboost

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

21441575
2011

13.    miRanalyzer Planta web SVM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

21515631
2011

14.    SCCProfiler Humano web HMM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

20931402
2011

15.    miRD Genérico web SVM+boosting 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

21436129
2011

16.    miRvestigator Genérico web HMM
http://nar.oxfordjournals.org/cgi/conte

nt/abstract/gkr374v1
2011

17.    miRNAFold Genérico web Sliding windown
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3367186/
2012

18.    miRRim2 Humano desktop HMM
http://www.plosone.org/article/info%2

53Adoi%252F10.1371%
2012

19.    MiRANN Humano desktop Rede Neural
http://www.sciencedirect.com/scienc

e/article/pii/S0888754312262
2012

20.    miR-BAG Humano desktop SVM 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3458082/
2012

21.    MIRmat Genérico desktop Floresta aleatória
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3531441/
2012

22.    Xiao et al. Humano desktop Floresta aleatória
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3118167/
2012

23.    Cmii Planta web/desktop Homologia
http://www.biomedcentral.com/1471-

2164/13/S7/S16
2012

24.    MiRPlex Genérico desktop SVM 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

23184675
2013

25.    HuntMi Genérico desktop SVM 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

23497112
2013

26.    miReader Planta desktop Boosting
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3689854/
2013

27.    miRdup Genérico desktop Floresta aleatória
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3753617/#gkt466-B56
2013

28.    HeteroMirPred Genérico desktop SMOTEbagging
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC3592496 2013
2013



67 

APÊNDICE B – Tela de Gerenciamento da Fila de Jobs 

 
 

 
 
 

 


