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Abstract. Fungi as phytopathogen are the cause of several damage to crops
and food production. However, the intensive use of fungicides has caused an
increase in resistance from these chemicals in fungi. A solution for this problem
would be the use of new antifungal compounds which fungi yet lack resistance.
In this case, we propose the use of machine learning trained to identifing com-
punds with antifungal properties and search in databases for molecules with
active principle which could be repurposed to be used as fungicides.

Resumo. Os fungos como fitopatógenos são os causadores de severos danos em
agriculturas e na produção de alimentos. Porém com o uso intensivo de fungici-
das em lavouras tem ocasionado o aumento de resistência nestes fungos. Uma
solução para este problema seria o uso de novos agentes antifúngicos os quais
os fungos ainda não possuem resistência. Com isto, este trabalho propõe o uso
de aprendizado de máquina treinado para identificar compostos com proprie-
dades fungicidas e então realizar uma busca em bancos de dados de moléculas
com princı́pios ativos que podem ser reaproveitadas como agentes antifúngicos.

1. Introdução
Com o crescimento da população global estimado em torno de 9 bilhões até metade do
século, a demanda por alimentos cresce igualmente [1]. Uma das formas de se garantir
maiores resultados em colheitas seria na mitigação dos danos causados por fitopatógenos
como os fungos. Como descrito em [2], apenas a mitigação de doenças causadas por
fungos pouco persistentes poderia alimentar 8.5% da população mundial de 7 bilhões de
pessoas em 2011.

Porém o uso intensivo de agentes quı́micos nesses patógenos podem gerar ao
longo dos anos, fungos resistentes à esses tratamentos. Um exemplo desta resistência
seria a fungicidas de estrutura azol [3]. Uma forma de se controlar esse problema da
resistência desses fungos seria usando misturas de diferentes fungicidas, de preferência,
possuindo diferentes modos de ação [4]. Com isso, a descoberta de novos compostos com
propriedades antifúngicas é vital no combate contra fungos resistentes.

Mas a dificuldade para descobrir novos antifúngicos tem crescido com o passar do
tempo. Muitas substâncias encontradas sofrem com o problema de dereplication, aonde
tentativas de encontrar novas moléculas resultam em moléculas já descobertas [5]. Além



dos custos elevados para os testes convencionais desses compostos quanto às suas propri-
edades.

Devido a estas dificuldades, a proposta deste trabalho é estudar algoritmos de
aprendizado de máquina os quais possam ser treinados a classificar moléculas com pro-
priedades antifúngicas. Em seguida, aplicar o melhor algoritmo encontrado em bancos de
dados digitais contendo moléculas que poderiam ser reaproveitadas como fungicidas.

Na seção 2, iremos apresentar alguns conceitos que serão utilizados nesse traba-
lho, além de mostrar estudos no estado da arte desta área. Na seção 3 iremos apresentar os
objetivos que buscamos alcançar com esse trabalho. Na seção 4 temos a metodologia que
serão aplicadas para buscar os objetivos propostos. Na seção 5 temos o cronograma com
as atividades programadas até o prazo final de entrega do trabalho. E por fim na seção 6
mostramos as contribuições que este trabalho pode trazer no meio cientı́fico.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Tendo em vista a multidisciplinaridade da proposta deste trabalho, há diversos conceitos
a serem estudados como aprendizado de máquina e seus algoritmos e também estrutura
de compostos fungicidas.

Segundo [6], fungicida é qualquer substância, preparação ou organismo com a
função de destruir ou controlar espécies de fungos durante a produção, armazenamento ou
distribuição de qualquer mercadoria agrı́cola ou alimento, ou em situações que ameaçam
a vida de animais ou humanos.

Quanto ao processo de drug repurposing, que é desejado a ser utilizado para en-
contrar os compostos fungicidas, pode ser definido como identificação e uso compostos
conhecidos que podem alvejar tratamentos além dos quais foi originalmente concebido.
Desta forma, trabalhar com compostos os quais já se conhece suas propriedades pode
diminuir os custos e tempo necessário para testes destas moléculas [7].

A tecnologia que será utilizada para descobrir os compostos que podem ser re-
posicionados é a aprendizagem de máquina. Aprendizado de máquina é um subárea
da Inteligência Artificial que utiliza algoritmos computacionais para transformar dados
empı́ricos em modelos matemáticos que podem ser utilizados pelo usuário [8][9]. Exis-
tem diversos algoritmos os quais implementam o conceito do aprendizado de máquina.
Eles se categorizam em três grupos definidos por suas funções, conforme mostrado na
Figura 1, aonde os dois principais são aprendizagem supervisionada e não supervisionada
e se dividindo em classificação, regressão e agrupamento.

Segundo [9], aprendizagem supervisionada é um modelo de aprendizagem ade-
quado a se fazer previsões dadas entradas imprevistas. Um algoritmo de aprendizagem
supervisionada utiliza-se de um conjunto de entrada conhecido (input) e sua respectiva
resposta (output) para treinar-se a receber novos dados e prever com boa estimativa sua
resposta.

Esses algoritmos podem realizar as atividades de classificação e regressão. Na
classificação, os dados de entrada são rotulados em grupos discretos. Já na regressão, é
utilizado para predição de respostas continuas, ou seja, prevê respostas que seguem um
padrão estipulado pela relação entre variáveis.



Figura 1. Categorização de algoritmos de aprendizado de máquina
Fonte: Machine Learning - Handbook of Statistics

Já a aprendizagem não supervisionada se trata de agrupar dados de entrada em
grupos, a partir dos padrões mais evidentes em meio a esses dados. Diferente da aprendi-
zagem supervisionada, não há necessidade de uma prévia rotulagem para que o algoritmo
funcione [9].

2.1. Estado da Arte - MoleculeNet
Seguindo os predecessores de bases de dados e benchmarks na área de aprendizado
de máquina e aprendizado profundo, como WordNet [10] e ImageNet [11], foi cri-
ado o MoleculeNet [12]. MoleculeNet é um benchmark que contribui com cerca
de 700 mil compostos em bases de dados públicas, estabelece critérios de avaliação,
além de implementações de alta qualidade em métodos de aprendizado de máquina e
caracterização de moléculas integrados no pacote open source DeepChem [13].

Esse processo de caracterização constitui na representação em dimensões fixas
dos compostos quı́micos, de tal maneira que possam ser usados pelo algoritmo de apren-
dizagem de máquina. Isto se torna necessário pelo fato de que tais moléculas possuem
uma variedade arbitrária no tamanho em números de átomos e nas ligações entre eles.
Esses e diversos outros aspectos e caracterı́sticas de compostos quı́micos torna difı́cil tra-
balhar com eles sem uma padronização na entrada de seus dados. É para esta função que
a caracterização é utilizada [12].

MoleculeNet também implementa diferentes formas de separar os conjuntos de
dados em dados de treinamento, avaliação e teste, visto que a divisão aleatória, comu-
mente usada em aprendizagem de máquina em diversas áreas, não oferece bons meios
de avaliação dos algoritmos de predição. Isto ocorre pelo fato de que princı́pios ativos
podem estar presente em moléculas que possuem diversas caracterı́sticas estruturais dife-
rentes. Este fato é aproveitado na divisão por scaffold, aonde os subconjuntos de dados s
ão divididos tendo majoritariamente a mesma estrutura molecular em cada grupo. Com
isso é possı́vel identificar se o algoritmo esta sobre-ajustado na estrutura molecular se-
parada para treinamento. Outro algoritmo divisor que vale ressaltar é o de divisão por
tempo, aonde os métodos são treinados com dados mais antigos e avaliados com dados
mais novos, imitando condições de desenvolvimento cientı́fico [12].

Além disso, pelo fato de ser um projeto de benchmark, MoleculeNet providencia
métricas utilizadas em seus estudos comparativos. Para conjuntos de dados onde é usada
regressão, as métricas usadas são erro absoluto médio (MAE) erro quadrático médio da



raiz (RMSE). Já para conjuntos de dados onde é usada classificação, as métricas são a área
sobre a curva (AUC) da caracterı́stica de operação do receptor (ROC) e curva de precisão
e revocação (PRC) [12].

Por fim, temos os algoritmos de aprendizado de máquina implementados pela
equipe da MoleculeNet e disponı́veis no pacote DeepChem. Os algoritmos são definidos
em dois grupos, eles são os métodos convencionais e os modelos baseados em grafos [12].

Os algoritmos presentes nos métodos convencionais são:

• Logistic Regression;
• Support Vector Classification;
• Kernel Ridge Regression
• Random Forest
• Gradient Boosting
• Multitask Learning
• Bypass Networks
• Influence Relevance Voting

E os algoritmos baseados em grafos são:

• Graph Convolutional Models
• Weave Models
• Directed Acyclic Graph Models
• Deep Tensor Neural Networks
• ANI-1
• Message Passing Neural Networks

Todos esses são ótimos algoritmos implementados em pacote open source Deep-
Chem, com documentação atualizada e muitos representando o estado da arte na área de
predição molecular.

3. Objetivos

3.1. Objetivo principal

Realizar uma análise de diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina para iden-
tificar o que possui melhor desempenho em classificar moléculas com propriedades an-
tifúngicas.

3.2. Objetivos secundários

• Realizar uma revisão sistemática em três frentes:
– Algoritmos de aprendizagem de máquina;
– Fungos;
– Compostos fungicidas;

• Identificar bases de dados de livre acesso de moléculas com princı́pios ativos;
• Preparar conjuntos de treinamentos para os algoritmos a serem testados;
• Desenvolver métricas de avaliação dos algoritmos;
• Testar e avaliar os algoritmos selecionados e apontar qual performance melhor

nesta atividade;
• Utilizar o algoritmo selecionado para identificar novas moléculas fungicidas.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

4.1. Revisão sistemática

Primeiramente, será feito uma revisão sistemática sobre: aprendizagem de máquina e seus
algoritmos, fungos e estrutura de compostos fungicidas. Esta revisão será realizada nas
plataformas Xplore do IEEE, Digital Library da ACM e no ScienceDirect. Para isto, inici-
almente serão definidas as perguntas a serem respondidas, por exemplo: Quais algoritmos
de aprendizado de máquina são usados na área de estudos moleculares. Para responder a
estas perguntas, serão definidas palavras chave de busca. Na sequência serão definidos os
critérios de inclusão e exclusão. Por fim, será então feito o mapeamento dos artigos, que
apontarão de forma efetiva as respostas para as perguntas inicialmente formuladas.

Os algoritmos procurados devem ser capazes de aprender a estrutura de uma
molécula juntamente com o rótulo de sua função. Desta forma, quando testado com um
conjunto de moléculas de outras funções, deve ser capaz de identificar quais possuem a
mesma função das moléculas usadas no treinamento. No caso deste trabalho, será treinado
com compostos fungicidas na tentativa de aplicar o drug repurposing em outros compos-
tos com outras funções. Ao fim desta etapa, é esperado termos um documento retratando
o procedimento de revisão sistemática assim como os resultados de dito procedimento.

4.2. Mapeamento das bases de dados

Nesta etapa, será feito um mapeamento das possı́veis bases de dados que serão utilizadas
no trabalho. Para este fim, uma das perguntas a serem respondidas na revisão de literatura
é justamente esta: Quais bases de dados de moléculas estão disponı́veis on line e com
acesso irrestrito pela comunidade? Com isto teremos um portfólio de bases passı́veis de
consulta / tratamento. Como uma meta fı́sica deste passo, teremos um documento listando
os bancos de dados encontrados.

4.3. Download do conjunto de dados

Seguinte a esta revisão, tendo identificado bancos de dados de moléculas favoráveis a
criação de conjuntos para uso dos algoritmos de aprendizado de máquina, será realizado o
download de moléculas que possuam propriedades antifúngicas confirmadas com auxı́lio
do professor coorientador. Com essas moléculas podemos então criar o conjunto de trei-
namento para os algoritmos selecionados pela revisão. Utilizando destes mesmos bancos,
podemos também fazer o download de compostos quı́micos com princı́pios ativos não
focados à área de controle de fungos na agricultura. Com eles, temos um conjunto a ser
aplicado ao algoritmo selecionado pelo processo de avaliação.

4.4. Implementação dos algoritmos

A implementação dos algoritmos escolhidos será feita utilizando como guia a literatura a
qual foi proposto. No caso de algoritmos já implementados e disponı́veis ao livre acesso à
comunidade por meio de pacotes e/ou bibliotecas de código, os mesmos serão utilizados
como foram oferecidos. Exceções para casos aonde ainda é necessário fornecimento de
uma ou mais funções como parâmetros do algoritmo, elas serão então implementadas pelo
autor deste trabalho.



4.5. Métricas de avaliação dos algoritmos

Anterior ao processo de avaliação dos algoritmos é necessário definir as métricas que
serão usadas para ter conhecimento da eficacia destes algoritmos. Para escolhermos as
métricas, uma das perguntas a ser respondida na revisão sistemática deverá ser: Quais
métricas são utilizadas para avaliar algoritmos de predição de propriedade de moléculas?
Desta forma, podemos saber quais as melhores métricas para uso de aprendizado de
máquina nesta área e que estão sendo usadas na comunidade cientifica.

4.6. Avaliação dos algoritmos

Possuindo os conjuntos de treinamento, faremos a avaliação dos algoritmos selecionados
na revisão sistemática. Esta avaliação consistirá basicamente do treinamento desses al-
goritmos e a subsequente aplicação com o subconjunto de teste. Com os resultados da
aplicação deste algoritmos, iremos submete-los às métricas selecionadas e gerar gráficos
e dados para o posterior estudo comparativo.

4.7. Estudo comparativo

Por fim, no estudo comparativo, os dados gerados na avaliação dos algoritmos serão ana-
lisados e de acordo com o funcionamento das métricas escolhidas, o melhor algoritmo
para predição de propriedade antifúngica será determinado.

5. Cronograma de Execução

O cronograma de execução de atividades segue demonstrado na Tabela 1.

Atividades:

1. Revisão sistemática;
2. Mapeamento das bases de dados;
3. Download dos conjuntos de dados;
4. Implementação dos algoritmos;
5. Métrica de avaliação dos algoritmos;
6. Avaliação dos algoritmos;
7. Estudo comparativo;
8. Aplicação do melhor algoritmo no drug repurposing das moléculas;
9. Escrita do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

O resultado proveniente deste trabalho é principalmente o de promover uma das forma de
se descobrir novos compostos fungicidas, utilizando elementos computacionais como a
aprendizagem de máquina.

Podemos alavancar assim o combate contra fungos fitopatógenos em agriculturas
pelo mundo, garantir melhores produções alimentı́cias para o futuro, como também forne-
cer uma ferramenta de continuar esta melhora conforme novas moléculas com princı́pios
ativos forem descobertas.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X
Atividade 9 X X X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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