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RESUMO 
 
A visão clássica do dogma central da biologia molecular vigente até o 

final do século XX passou por mudanças drásticas de paradigma na virada 
deste século. Muito se deve ao interesse por pesquisas feitas para 
compreensão do que até então eram regiões do genoma conhecidas como 
“DNA Lixo”. Projetos de transcriptoma, avanços em tecnologias de 
sequenciamento, bem como análises em bioinformática, contribuíram para 
elucidar que muito do que era transcrito nos organismos eucariotos eram 
regiões não traduzidas em proteínas e que poderiam apresentar função 
biológica. Estes transcritos foram denominados como RNAs não-codificadores 
ou non-coding RNA (ncRNA). Apesar da quantidade de métodos para o estudo 
in silico dos ncRNAs, existem lacunas a serem preenchidas nas pesquisas desta 
molécula como: métodos de anotação em geral; caracterização de novas 
classes; e mecanismos alternativos a busca por similaridade de sequência 
primária. Além disso, não se tinha uma ferramenta que reunisse num único 
local as informações dos bancos de dados públicos de ncRNA disponíveis. 

Neste trabalho, nós buscamos preencher tais lacunas, contribuindo para 
o desenvolvimento de métodos computacionais nas pesquisas em ncRNAs. 
Utilizamos ainda os genomas de Hymenoptera e Diptera como sistema 
biológico para aplicar e testar os métodos desenvolvidos. 

Assim, neste estudo, acreditamos que as contribuições realizadas foram 
os seguintes pontos, que destacados a seguir: 
 

• Identificação dos ncRNA em Hymenoptera: Predição de ncRNA em Apis 
mellifera e Nasonia vitripennis realizado em colaboração com a Profa. 
Dra. Zilá Luz Paulino Simões (FFCLRP-USP) e seu grupo de pesquisa. 
Esta etapa foi um ponto de partida para um estudo de ncRNAs nestes 
organismos, já que pouca quantidade disponível desses RNAs foram 
descritos; 

• Aplicação de um organismo-modelo (Diptera) na predição de ncRNA: Uso 
de um organismo-modelo (D. melanogaster) no processo de predição de 
ncRNA em Hymenoptera, de modo a contribuir para validação indireta da 
predição/anotação feita. Os resultados iniciais com o uso de D. 
melanogaster foi escolhido entre os 16 melhores trabalhos para 
apresentação, como comunicação oral, no congresso X-meeting 2008 
(Paschoal et al., 2008); 

• Revisão sobre os bancos de dados de ncRNAs: Investigação sobre os 
mais diversos bancos de dados de ncRNAs descritos na literatura. Como 
resultado publicamos um manuscrito (Paschoal et al., 2012), bem como 
portal web público e acessível que permite tal busca sobre os bancos 
para a comunidade científica (http://www.ncrnadatabases.org/). Até 
então tais bancos de dados estavam dispersos sem qualquer 
classificação que facilitasse tais buscas; 

• Implementação de um Pipeline de Anotação Geral de ncRNAs: 
Desenvolvimento de um pipeline para anotação geral de ncRNAs 
utilizando somente a sequência FASTA como entrada e fornecendo um 



 
 

relatório sobre possível classe e função de tais candidatos. Este pipeline 
tem uma cobertura de cinco aspectos diferentes de anotação que 
envolve a busca por similaridade entre sequências, evidência estrutural, 
análise de falso positivo, por programas ab initio e, por fim, evidência de 
expressão. Este pipeline não tem restrição quanto ao tipo de dado 
fornecido ou organismo-específico. Os candidatos obtidos na predição do 
estudo biológico em Insecta foram utilizados para testar o pipeline; 

• Experimento e conjunto de dados para avaliação do Pipeline: Análise da 
confiabilidade (especificidade) do pipeline utilizando um conjunto de 
dados teste que simula a diversidade de classes e tamanhos de ncRNAs. 
Além disso, o conjunto de dados teste criado torna-se uma importante 
ferramenta para ser utilizado para a avaliação de outros programas; 

• Investigação biológica dos ncRNAs em Insecta (Apis, Nasonia e 
Drosophila): Análise do resultado da predição/anotação obtidos entre 
Hymenoptera e Diptera. O objetivo foi iniciar a investigação de ncRNA 
em Insecta de modo que fosse possível analisar os ncRNAs conservados 
somente em Hymenoptera e entre Hymenoptera e com Diptera; 

• Modelagem computacional de novos ncRNAs: Investigação do 
desenvolvimento de dois métodos alternativos para caracterização de 
ncRNA, sendo: 

• Método para comparação de ncRNAs via estrutura secundária: 
Estudo computacional para construção um método para busca e 
comparação de ncRNAs considerando apenas a informação de 
estrutura secundária, sem dependência qualquer se similaridade 
entre sequência; 

• Caracterização do promoter-associated short RNA (pasRNA): 
Estudo sobre a criação de um preditor para o pasRNA (Kapranov et 
al., 2007; Fejes-Toth et al., 2009), bem como uma análise de 
reconhecimento de padrões. A proposta foi desenvolver um 
método para identificar esse novo RNA que até então é pouco 
estudado e não se tem ferramenta alguma. 

  
Palavras-chave: RNAs não-codificadores, non-coding RNA, ncRNA, RNomics, 
Predição, modelos probabilísticos, estrutura secundária, Bioinformática, Banco de 
dados, Hymenoptera, Insetos. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 REVISÃO GERAL 
 
 O dogma central da biologia molecular consiste em compreender a 
relação entre DNA, RNA e proteína. Em sua visão clássica, vigente até o final 
do século XX, a interpretação do dogma é linear: o genoma (DNA) possui 
regiões codificadoras (genes) que são transcritos em moléculas de RNA 
mensageiros e, consequentemente, traduzidas em proteínas. Naturalmente, o 
processo de síntese protéica envolve a transcrição de RNAs não-codificadores 
(ncRNAs) como o RNA transportadores (tRNA) e RNA ribossômicos (rRNA). As 
proteínas geradas neste processo seriam a base do metabolismo celular. Nesse 
cenário, a explicação para a diferença de complexidade de organismos de 
diferentes grupos taxonômicos seria a magnitude do número de genes de 
codificadores de cada espécie. A quantidade de genes codificadores de 
proteínas descritas para cada organismo, com base nas informações 
disponíveis no UCSC Genome Browser (Kent et al., 2002), é apresentada na 
Figura 1. Apesar de não ser uma regra geral, o número de proteínas tende a 
aumentar à medida que olharmos para organismos mais complexos. 
Entretanto, isso explica apenas parte da complexidade biológica. O argumento 
do número de genes codificadores de proteína como definidor da complexidade 
dos organismos é apenas parcial e, por vezes, não é coerente com a história 
evolutiva (Nunes, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Distribuição da quantidade de genes em alguns organismos-modelo. Figuras foram 
extraídas dos sítios UCSC Genome Browser (Kent et al., 2002)e Wikipedia. “k” significa 1000. 
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 Observarmos que a diferença na quantidade de genes codificadores de 
proteínas entre o verme C. elegans e H. sapiens é de aproximadamente cinco 
mil genes, enquanto que a planta A. thaliana tem maior quantidade de genes 
que H. sapiens. 
 Em 1977 Berget e colaboradores, bem como Chow e colaboradores 
descreveram pela primeira vez o fenômeno dos eventos de splicing alternativo 
(Berget et al., 1977; Chow et al., 1977). Estes eventos determinam que o 
processo de edição dos mRNAs pode ser feito de várias maneiras, tendo como 
consequência que um mesmo transcrito original pode produzir diferentes 
proteínas. Neste contexto, a presença das “variantes de splicing” ajudaria a 
explicar melhor a complexidade dos organismos.  

Nestas duas visões do dogma central acreditava-se que a maioria do 
DNA fora das regiões associadas a genes não era utilizada ativamente pelo 
organismo sendo às vezes chamada de “DNA lixo” (Ohno, 1972). 

No início do século XXI, com a mudança de escala das tecnologias de 
sequenciamento, foram desenvolvidos dois importantes projetos de análise de 
transcriptoma que ajudaram a reformular o dogma central: FANTOM 
(transcriptoma do camundongo - Kawai et al., 2001) e ENCONDE 
(transcriptoma humano – Birney et al., 2007). Com estes projetos, descobriu-
se que a quase totalidade dos genomas de camundongo e do ser humano eram 
transcritas, mas não traduzidas. Estima-se que estes transcritos, denominados 
RNAs não-codificadores (non-coding RNA - ncRNA) representem cerca de 85% 
do genoma de levedura (David, et al., 2006) e 98% do genoma humano 
(Kapranov, et al. 2007; Mattick e Makunin, 2005). Em mamíferos em geral, 
estima-se que a porção codificadora esteja em torno de apenas 1,2% do 
genoma (Clark et al., 2011). Evidências apontam que o aumento na 
complexidade dos organismos vivos, observados ao longo do processo 
evolutivo, parece estar diretamente associado à quantidade e variedade de 
ncRNAs, indicando que quanto mais próximo dos eucariotos mais complexos, 
maior a quantidade de ncRNA (Taft et al., 2007). 

Na medida em que as pesquisas avançaram, foram atribuídos papéis 
biológicos a um número cada vez maior destes RNAs não-codificadores. 
Categorias importantes, como os microRNAs (Lee et al., 1993), foram 
caracterizadas e descobriu-se função biológica associada a eles, em particular 
como reguladores pós-transcricionais. 

 Com isso, ocorreu uma mudança, talvez um aperfeiçoamento, do 
paradigma do dogma central (Figura 2), já que os transcriptomas são mais 
diversos do que se imaginava. Atualmente, sabe-se que grande parte do 
genoma dos eucariotos em geral são transcritos de ncRNAs (Kapranov et al. 
2007; David et al., 2006; Mattick e Makunin, 2005). 
 Diversas classes de ncRNAs foram e estão sendo descobertas (Gibb et 
al., 2011; Costa, 2010) (veja Tabela 1 para as principais classes de ncRNAs). 
Estas classes incluem ncRNAs com as mais diversas estruturas secundárias, 
tamanhos, e papéis biológicos (Dinger et al., 2008). Ainda que não exista uma 
classificação universal, alguns consensos têm se estabelecido. Por exemplo, é 
aceito o tamanho de 200 nucleotídeos definido para RNAs pequenos ou curtos 
e, acima disso, como os longos RNAs (Gibb et al., 2011).  
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Figura 2. Dogma Central com a inclusão dos ncRNAs. As linhas contínuas indicam os fluxos de 
informação, as linhas pontilhadas associam a cada classe de ncRNAs seu papel biológico 
(Extraído de Lozada-Chávez et al., 2012; Condorelli e Dimmeler, 2008). 
 

Tabela 1. Principais classes de RNAs não-codificadores (Gibb et al., 2011; Costa, 2010). 

Nome Descrição 

 microRNA pequeno RNA (maduro 18-25 nt) que, em geral, contém um papel de 
regulação pós-transcricional. 

piRNA  piwi-interacting RNAs – relacionado às células germinativas. 

siRNA/RNAi small interfering RNAs ou RNA de interferência – pequeno RNA (20-25 
nt), que em geral, interfere na expressão de genes por silenciamento. 

snoRNA  small nucleolar RNAs, encontra no núcleo das células eucarióticas, sendo 
relacionado a vários processos como: modificação de RNA etc 

sRNA  Pequenos RNAs ou small RNA (< 200 nucleotídeo [nt]) em que se 
incluem os miRNA, siRNA e outros 

TERC  Componente de Telomerase RNA  

Longos ncRNAs  RNAs com mais de 200 nucleotídeos. Ex. Xist RNA 

NAT  Transcrito antisenso ou Natural antisense transcripts 

SRP RNA  Partícula de reconhecimento de sinal ou Signal Recognition Particle RNA 

Ribozymes Rnase P, Hammerhead e RNAs intrônicos grupo I, II e III 

Promoter-
associated RNAs  

RNAs recentemente descritos localizados em região promotora/TSS. Ex.: 
pasRNA, palRNA, tiRNA, CUT, PROMPT, TSSa-RNA etc. 

Termini-
associated RNAs RNAs descritos localizados na da região terminadora de genes. 
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 Os ncRNAs participam nos mais diversos processos biológicos: regulação 
de ciclo celular, diferenciação de células e tecidos, desenvolvimento, apoptose, 
metabolismo, entre outros (Gibb et al., 2011; Costa, 2010). A presença de 
ncRNAs nos diversos reinos dos seres vivos é bem documentada, 
principalmente nos eucariotos. Entretanto, a diversidade funcional de cada 
classe de ncRNA ainda está longe de ser totalmente conhecida. Métodos 
computacionais podem contribuir muito para caracterização dos ncRNAs, 
principalmente frente à geração crescente de dados com as tecnologias 
modernas de seqüenciamento. Ferramentas de detecção, análise, visualização 
e integração de dados passam a ser necessários e fundamentais para buscas e 
manuseio na imensidão de dados hoje disponíveis (Tony et al., 2011). 

Do ponto de vista computacional as características dos ncRNAs tornam a 
modelagem in silico uma tarefa complexa. Um reflexo desta dificuldade é a 
grande variedade de programas na área (Paschoal et al., 2012; Zheng e Qu, 
2010; Bernhart e Hofacker, 2009; Machado-Lima et al., 2008; Jossinet et al., 
2007). 

Grande parte dos programas para detecção e análise de ncRNAs 
dependem da comparação entre moléculas de uma mesma família com um 
certo grau de similaridade. Porém, o fato da pressão evolutiva em ncRNAs ser 
mais forte para a manutenção da estrutura do que para a manutenção da 
sequência primária faz com que famílias de ncRNAs possam ser divergentes na 
sua estrutura primária, sendo  necessário o uso de abordagens que considerem 
a análise estrutural (estrutura secundária - Torarinsson et al., 2006). 
 Bernhart e Hofacker (2009) e Machado-Lima et al. (2007) abordam as 
principais ferramentas para o estudo computacional de ncRNA, classificadas 
em três categorias: (i) predição de estrutura secundária; (ii) comparação da 
estrutura secundária; e (iii) identificação de ncRNA. 
 Para a identificação de ncRNA é comum usar buscas genômicas 
utilizando uma ferramenta de alinhamento entre sequências (e.g. BLAST 
(Altschul et al., 1990). Entretanto, esta abordagem é limitada pelo número 
relativamente baixo de ncRNAs já caracterizados (nossos levantamentos 
identificaram em torno de oito milhões de sequências disponíveis) e por uma 
esperada baixa conservação da sequência primária em várias famílias de 
ncRNAs. Duas outras estratégias são ainda usadas para a identificação de 
ncRNAs: as técnicas de genômica comparativa e as técnicas ab initio, as quais 
consideram apenas a informação da sequência para sua inferência.  

O uso de genômica comparativa é em geral aplicado para análise de 
organismos evolutivamente próximos. Essa abordagem tem sido utilizada 
frequentemente para descoberta de ncRNAs em vários organismos (Hertel et 
al., 2009; Song et al., 2009; Pánek et al., 2008; Sonnleitner et al., 2008; Rose 
et al., 2007; del Val et al., 2007; Coenye et al., 2007). A ideia central é 
analisar a potencial conservação de estruturas secundárias entre trechos com 
algum grau de similaridade entre os genomas. Esta técnica é passível de ser 
aplicada para identificação de ncRNA por varredura em genomas, 
principalmente no caso de organismos com pouca ou sem informação de 
ncRNAs. Neste caso, os candidatos encontrados apresentam conservação 
suficiente para serem identificado em regiões de sintenia e variabilidade o 
bastante para caracterizar pressão evolutiva para conservação de estrutura 
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secundária.  
As técnicas ab initio são aplicadas para caracterização em situações 

específicas dos estudos de ncRNA (e.g. na predição de snoRNA/miRNA ou 
mesmo de estrutura secundária). Porém, a sua complexidade computacional 
em ncRNA impede a aplicação em varredura genômica.  
 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 
  
 Como consequência do aumento da importância atribuída aos ncRNAs, 
foram desenvolvidas inúmeras ferramentas de análise (Paschoal et al., 2012; 
Zheng e Qu, 2010; Bernhart e Hofacker, 2009; Machado-Lima et al., 2008; 
Jossinet et al., 2007); porém, existe uma lacuna no que tange a anotação e 
integração de tais dados. Nesse sentido, nosso objetivo maior foi investir no 
estudo de abordagens in silico para superar essa deficiência, propondo 
sistemas computacionais de apoio para as pesquisas de ncRNA. 
 Firmamos uma colaboração com a Profa. Dra. Zilá Paulino Luz Simões 
(FFCLRP-USP), co-orientadora deste trabalho, utilizando a abelha Apis mellifera 
(Insecta, Hymenoptera) como modelo biológico. O grupo da Profa. Zilá tem 
interesse nos processos biológicos relativos à determinação e diferenciação de 
sexos e de castas. Embora nosso estudo tenha sido feito num contexto 
biológico específico, as ferramentas desenvolvidas têm aplicação mais 
genérica, sendo passíveis de uso em organismos eucarióticos em geral. 
 A pesquisa de ncRNA em A. mellifera ainda é muito incipiente, embora 
exista um organismo próximo, Drosophila melanogaster (Insecta, Diptera), 
que é organismo de referência.  

Nossa estratégia preliminar foi usar genômica comparativa para 
levantamento inicial de candidatos a ncRNAs. Utilizamos os genomas de Apis 
mellifera, Nasonia vitripennis e Drosophila melanogaster. D. melanogaster em 
particular, por ser um organismo-modelo e com genoma extensivamente 
explorado, além de possuir ncRNAs já anotados (Adams et al., 2000), 
contribuiu também para estimar a taxa de descoberta do método. A inclusão 
do genoma de N. vitripennis permite a obtenção de candidatos conservados 
em insetos (Diptera e Hymenoptera) e também os específicos de 
Hymenoptera. 

Um levantamento na literatura revelou a ausência de sistemas 
computacionais capazes de integrar métodos de anotação, detecção e 
classificação de ncRNAs. Além disso, notamos também a ausência de um 
repositório central de dados de ncRNA. 
 Finalmente, a caracterização de ncRNAs ainda é um problema em aberto, 
e a investigação de novas abordagens  ainda um tema de pesquisa relevante.  
 Neste sentido, a proposta deste trabalho foi levar adiante um processo 
de detecção e anotação dos ncRNAs do genoma de A. mellifera, utilizando 
métodos conhecidos e tentando desenvolver novas técnicas computacionais 
para caracterização de categorias de ncRNAs com potencial interesse para o 
processo de diferenciação de casta em abelhas. Neste ponto duas 
investigações foram realizadas: (i) a primeira investigação foi o 
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desenvolvimento de um método de busca de ncRNA que considerasse apenas a 
informação da estrutura secundária para caracterização de famílias conhecidas 
de ncRNAs, sendo totalmente independente que qualquer similaridade com 
alguma sequência já caracterizada; (ii) a segunda refere-se a um tipo de RNA 
descoberto recentemente, que foi pouco estudado pasRNA (promoter-
associated RNA) uma categoria relativamente recente de ncRNAs com 
potencial função regulatória (Fejes-Toth et al., 2009; Kapranov et al., 2007). 
 
 

1.3 ORGANIZAÇÃO DESTA TESE 
 

Além da introdução já apresentada, esta tese está organizada em 5 
capítulos. No Capítulo 2 é descrito o processo de predição de ncRNA nos 
genomas de A. mellifera, N. vitripennis e D. melanogaster. No Capítulo 3 
apresentamos uma revisão dos bancos públicos de ncRNA disponíveis na 
internet, feita com base em dados da literatura científica. No Capítulo 4 
descrevemos o desenvolvimento, aplicação e avaliação de desempenho do 
pipeline de anotação geral de ncRNA construído. No capítulo 5 apresentamos 
nosso trabalho com métodos alternativos para caracterização de ncRNA. Por 
fim, no capítulo 6 apresentamos as conclusões do trabalho. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
 

Nas últimas décadas, o estudo de transcriptomas de genomas de 
eucariotos tem demonstrado a grande abrangência de tipos, estruturas, 
tamanhos e funções dos RNAs não-codificadores, principalmente nos genomas 
eucariotos. Esses RNAs ainda estão envolvidos nos mais diversos mecanismos 
de regulação gênica, seja transcricional ou pós-transcricional. Por outro lado, 
ainda que tenhamos uma gama de programas de caracterização e bancos de 
dados disponíveis, o campo de pesquisa ainda está em aberto, e apresenta um 
desenvolvimento contínuo de aplicações. Surpreendentemente, embora nossas 
pesquisas bibliográficas tenham revelado uma grande gama de programas de 
caracterização e de fontes públicas de dados sobre ncRNAs, não conseguimos 
levantar abordagens integradas para caracterização ou  mesmo repositórios 
abrangentes de dados sobre o tema. 

Neste trabalho apresentamos um conjunto de abordagens para detecção 
e caracterização in silico de genes de RNAs não-codificadores. Nossa 
abordagem tinha como objetivo o desenvolvimento de ferramentas gerais, mas 
teve como contexto a descoberta e caracterização de ncRNAs em Apis 
mellifera, Nasonia vitripennis e Drosophila melanogaster.  

Podemos destacar 6 principais contribuições deste trabalho: o 
desenvolvimento e implantação de um portal de indexação das fontes de dados 
públicos sobre ncRNAs disponíveis na internet; a implementação de uma 
estratégia de genômica comparativa utilizando 3 genomas para levantamento 
de candidatos de ncRNAs; o desenvolvimento de um pipeline integrado para 
anotação de candidatos a ncRNAs que inclui um repositório com 8 milhões de 
sequências; um estudo sobre a caracterização de famílias de ncRNAs utilizando 
exclusivamente predição ab initio de estrutura secundária; o desenvolvimento 
de um caracterizador de pasRNAs; e, finalmente, o levantamento e 
caracterização de 14.835 candidatos a ncRNAs conservados em Hymenoptera e 
Insecta. 

A implantação do portal de indexação das fontes de dados sobre ncRNAs 
na internet (www.ncrnadatabases.org), feita em parceria com o doutorando 
Vinicius Maracajá-Coutinho,  envolveu pesquisa, classificação e análise de mais 
de 100 bancos de dados públicos de ncRNA, padronização de critérios de 
classificação dos bancos, elaboração de descrições padronizadas, implantação 
de um banco de dados para armazenamento e indexação dos dados.  Este 
trabalho possibilitou a elaboração de uma revisão em colaboração com os 
professores Sergio Verjovski-Almeida e João Carlos Setúbal, cujo manuscrito 
foi aceito para publicação em revista de impacto na área de ncRNAs (Paschoal 
et al., 2012). Até então, não se tinha qualquer ferramenta ou portal que 
centralizasse de alguma maneira informação a respeito de ncRNAs. 

Nossa estratégia para predição de ncRNAs utilizando genômica 
comparativa partiu uma abordagem utilizada por Machado-Lima et al. (2006) 
para os genomas de Plasmodium falciparum e Plasmodium yoelli, mas 
estendemos esta abordagem para 3 genomas, que incluíam um organismo 
modelo. A aplicação do procedimento em dois genomas filogeneticamente 
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próximos e um mais distante. O uso de comparações de alinhamentos par-a-
par entre os genomas, ao invés de um alinhamento múltiplo, possibilitou a 
caracterização de dois grupos de candidatos: um mais específico e um mais 
geral, bem como uma melhoria na predição de regiões genômicas 
correspondentes a ncRNAs pela clusterização dos candidatos.  

Apesar da crescente importância atribuída a ncRNAs no controle do 
metabolismo celular e do aumento do número de abordagens para 
caracterização de famílias individuais, nossa pesquisa bibliográfica não revelou 
nenhuma abordagem integrada para anotação de ncRNAs. Neste contexto, 
implementamos um pipeline para anotação destas moléculas. Este pipeline 
integra informações de: (i) similaridade contra ncRNAs conhecidos, (ii) 
alinhamento estrutural contra o banco Rfam, (iii) cálculo de energia livra da 
predição de estrutura secundária mais provável utilizando o programa 
RNAFold, (iv) caracterização ab initio de microRNAs (HHMMIR), snoRNAs 
(SnoScan, SnoReport), tmRNAs e tRNAs (tRNAscan-SE, ARAGORN), (v) 
evidência de expressão através de busca de similaridade (BLAST) contra 
bancos de sequências expressas, (vi) levantamento de possíveis falsos 
positivos por similaridade contra bancos de proteína (BLAST) e análise do 
potencial de codificação (CPC). Estas informações são armazenadas num banco 
de dados para consultas futuras. Além disso, dois aplicativos geram relatórios 
de anotação a partir dos resultados armazenados no banco a nos formatos 
HTML e CSV, incluindo indicação de anotação da sequência. Estimamos a 
especificidade do pipeline utilizando um embaralhamento de sequências de 
ncRNAs validadas experimentalmente, obtendo uma estimativa de 83%.  

Em nosso estudo sobre a caracterização de famílias de ncRNAs utilizando 
exclusivamente predição ab initio de estrutura secundária desenvolvemos um 
protocolo de caracterização das família utilizando a partir da distância 
estrutural da predição das sequências para o centróide de uma família 
utilizando várias maneiras de selecionar uma estrutura representativa para 
cada sequência: estrutura mais provável, centróide das n estruturas mais 
prováveis, centróide do cluster mais denso das n estruturas mais prováveis. 
Nenhuma das tentativas produziu uma classificação efetiva, mas nossas 
análises indicaram que isso se deve inicialmente à extrema variabilidade das 
predições estruturais. Embora nosso resultado tenha sido negativo, esta 
abordagem constitui um possível protocolo para análise de novas abordagens 
de predição de estrutura secundária em RNAs.  
 Em nosso estudo de caracterização de pasRNA aplicamos uma 
abordagem de reconhecimento de padrões a exemplares de sete diferentes 
genomas. Uma análise inicial revelou tamanhos preferenciais para os pasRNAs 
de cada espécie. Cadeias de Markov de Alcance Variável (VLMC) treinadas com 
sequências de pasRNA mostraram uma evidência de um sinal característico nos 
pontos de início de transcrição (TSSs) na análise dos genomas utilizando as 
VLMC treinadas. Porém, apesar do sinal médio ser absolutamente claro, 
resultados individuais ainda não permitem que os modelos probabilísticos 
sejam utilizados para caracterização de TSSs. Acreditamos que um 
refinamento deste estudo é necessário para viabilizar tal hipótese. 

Finalmente, aplicamos nossas abordagens de genômica comparativa e 
nosso pipeline para levantar candidatos de ncRNAs para os organismos  Apis 
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mellifera, Nasonia vitripennis e Drosophila melanogaster. Postulamos um total 
de 14.835 candidatos, (7.232 em Apis mellifera, Nasonia vitripennis e 2317 em 
Drosophila melanogaster). Destes candidatos, aproximadamente 60% 
apresentaram alguma evidência de ser ncRNA; 3% tem indicação de serem 
falsos-positivos; e 37% não têm evidência de anotação). Ainda, 30% dos 
candidatos em Apis apresentam evidência de serem miRNAs e têm evidência 
de expressão, constituindo futuros alvos nos estudos de diferenciação de 
casta. Do total de candidatos, 87% são conservados em Hymenoptera; ~8% 
conservados entre Apis e Drosophila; e 5% conservados em Insecta (nos três 
genomas). 

A finalização do pipeline de modo a disponibilizá-lo para fácil acesso a 
comunidade científica pode também contribuir para um melhoramento do 
pipeline. Neste sentido, talvez sua estruturação em torno de uma interface 
HTML com uma linguagem web ou afim possa ser a solução. O eventual 
surgimento de novas ferramentas ab initio aplicáveis a sequências fasta poderá 
gerar novos módulos. Os dados armazenados nos relatórios podem 
eventualmente ser utilizados para desenvolvimento de novas abordagens de 
anotação automática. Um dos desafios neste caso é a criação de benchmarks 
de validação. Neste sentido o repositório de sequências criado por nós pode 
contribuir.  

Em relação à caracterização estrutural de famílias, seria de interesse a 
inclusa de novas técnicas de predição estrutural e, eventualmente de cálculo 
de distância estrutural. Automatizar o processo de validação e aumentar o 
número de famílias do Rfam utilizadas deve melhorar nosso protocolo de 
validação. Além disso, observar as famílias com melhores resultados e explorar 
essa informação para verificar se existe alguma possibilidade de comparação 
entre essas famílias em específico. Ou seja, se é possível comparação de 
algumas famílias em particular. 

Em nosso estudo de caracterização de ncRNAs fizemos uma clusterização 
das sequências expressas que gerou um conjunto de candidatos  a pasRNA 
com tamanhos variando de 19nt a mais de 500nt. Estes pasRNAs finais foram 
utilizados no treinamento das VLMC para análise das regiões do genoma. 
Porém como mencionamos no estudo, os histogramas de tamanho destes 
clusters mostraram, para cada genoma, máximos bem claros em alguns 
tamanhos. Pretendemos prosseguir os estudos criando novos caracterizadores 
para estes “tamanhos padrão”, mesmo que tenhamos um menor número de 
dados, numa tentativa de reduzir o ruído dos sinais individuais. Além disso, 
existe outra família de ncRNAs já caracterizada na região vizinha dos sítios de 
início de transcrição, os Transcription initiation RNAs (tiRNAs - Taft et al., 
2009). Pretendemos realizar um estudo semelhante com esta família e, em 
seguida, realizar um estudo comparativo para tentar compreender se existem 
diferenças significativas nos sinais destas duas famílias. Ainda, verificar se 
realmente temos sinais de TSS ou de pasRNA. Por fim, queremos verificar a 
conservação dos pasRNA nas sete espécies estudadas. 
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ANEXO	  
 
 
Item I. eQRNA: Predição de RNAs 

 
O programa eQRNA  (Rivas e Eddy, 2001) é um programa utilizado para 

predição de RNA a partir de alinhamentos entre sequências genômicas de dois 
organismos. Utilizando como entrada um alinhamento BLAST, o fornece como 
saída sequências candidatas em três grupos distintos: (i) RNA, caso o 
candidato seja um potencial RNA; (ii) CDS, caso o candidato seja potencial 
região codificadora de proteína; e (iii) OTH, outra sequência que o programa 
considera sem evidência suficiente para se enquadrar nas duas primeiras 
categorias. (Figura 3). Cada um desses grupos é caracterizado por um modelo 
probabilístico distinto que busca caracterizar a diferença evolutiva em padrões 
de mutações observados no alinhamento entre duas sequências. Uma 
consequência desta característica é a necessidade de uma certa distância 
evolutiva entre as sequências comparadas para ser possível a existência de 
padrões de mutação característicos de áreas codificadoras de proteínas e áreas 
associadas a ncRNA. Após a análise de cada alinhamento nos modelos é 
utilizado um classificação bayesiana para receber a informação a priori de cada 
um dos 3 modelos e decidir por um deles comparando a probabilidade a 
posteriori de cada modelo. 

 

 
Figura 3. Descrição geral do funcionamento do eQRNA, bem como cada um de seus modelos 
probabilísticos com suas características gerais. 
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O eQRNA utiliza como base dois modelos probabilísticos: (i) o modelo pair-

HMMs (Hidden Markov Model ou Cadeias de Markov Ocultas (Durbin et al., 
1998; Rabiner, 1989) utilizado para caracterização dos conjuntos CDS e OTH e 
(ii) o modelo pair-SCFGs (Stochastic Context-Free Grammar ou Gramáticas 
Estocásticas Livres de Contexto (Durbin et al., 1998; Chomsky, 1957), 
utilizado para caracterizar o conjunto RNA.  

No modelo CDS, representando as regiões codificadoras para proteínas, 
analisa-se um padrão de substituição de códons sinônimos. Ou seja, é 
permitido mutações que, apesar das variações, conservem um padrão de 
proteína. No modelo de RNA, a conservação estrutural dos RNA devem 
demonstrar mostrar padrões de mutações compensatórias que tendem a 
manter uma conformação de estrutura secundária de RNA. Ou seja, existe a 
necessidade de evidências de pressão evolutiva para conservação estrutural 
entre as sequências comparadas. Por último, o grupo outros (OTH) é 
caracterizado por padrões aleatórios de mutação. A Figura 4 exemplifica essa 
ideia da análise em cada um dos grupos, bem como seus respectivos padrões 
de mutação.  
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Figura 4. Exemplo dos padrões de mutações em cada um dos três modelos do programa 
eQRNA (Extraído de Rivas e Eddy, 2001). 

 
Referente aos modelos utilizados, o pair-HMM é aplicado tanto no grupo 

COD e OTH. Já o grupo RNA é modelado por pair-SCFG. Um dado alinhamento 
é classificado de acordo com a maior probabilidade posterior aplicado no 
modelo em cada um dos grupos. 
 
 

 
• Classificação Bayesiana: escore 

 
 Cada um dos modelos descritos é analisado por um classificador 
bayesiano. Aquele com maior probabilidade a posterior define a inferência 
sobre as sequências analisadas no alinhamento. A probabilidade a posteriori é 
calculado conforme a fórmula a seguir: 
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onde 
 
 

 
 
 
 Basicamente o cálculo envolve a razão entre a probabilidade de um dado 
Modeli (RNA ou COD ou OTH) e a somatória da probabilidade de todos os três 
modelos. Para a probabilidade a priori P(Modeli) assume-se a distribuição 
uniforme. Assume-se ainda que os 3 modelos a priori são equiprováveis. No 
final tem-se um bit score, da mesma forma que o programa INFERNAL 
(Nawrocki et al., 2009) utilizado no Rfam (Gardner et al., 2008), que é o log na 
base 2 da razão entre probabilidades de dois modelos. 
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