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RESUMO 
 

 

A visão sobre o dogma central da biologia molecular passou por 

aperfeiçoamentos 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”. Neste contexto, projetos de transcriptoma, 

avanços em tecnologias de sequenciamento, bem como análises em 

bioinformática, contribuíram para elucidar o que estava sendo transcrito. Tais 

regiões foram denominadas como RNAs não-codificadores ou non-coding RNA 

(ncRNA) que eram transcritas, mas não traduzidas em proteínas. Apesar da 

quantidade de métodos para o estudo in silico dos ncRNAs, existem lacunas a 

serem preenchidas nas pesquisas desta molécula, tais como: métodos de 

anotação em geral, caracterização de novas classes e mecanismos alternativos 

de busca por similaridade de sequência primária. Além disso, não se havia uma 

ferramenta que reunisse num único local as informações dos bancos de dados 

públicos de ncRNA disponíveis. 

Neste trabalho, buscou-se preencher tais lacunas, contribuindo para o 

desenvolvimento de métodos computacionais nas pesquisas em ncRNAs. 

Foram utilizados os genomas de Hymenoptera e Diptera como sistema 

biológico para aplicar e testar os métodos desenvolvidos. 

Assim, neste estudo, as contribuições realizadas estão 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 ponto de partida para um estudo de ncRNAs nestes 

organismos, já que pouca quantidade disponível desses RNAs foi 

descrita; 

 

 



 

 

 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 a validação indireta 

da predição/anotação feita. Os resultados iniciais com o uso de D. 

melanogaster foram escolhidos 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, publicou-se 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 na avaliação de outros programas; 

http://www.ncrnadatabases.org/


 

 

 

 Investigação biológica dos ncRNAs em Insecta (Apis, Nasonia e 

Drosophila): análise do resultado da predição/anotação obtido 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 de qualquer similaridade 

entre sequência; 

 Caracterização do promoter-associated short RNA (pasRNA): 

estudo da 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, até então pouco estudado, e para o 

qual 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. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
The classical vision of the central dogma of molecular biology was not 

changes dramatic until the end of the 20th century. At this time the scientific 

communities were interesting to understand what have in the regions of the 

genome known as "Junk DNA". 

Transcriptome projects together with sequencing Technologies anda 

bioinformatics analysis help to elucidate that this transcripts were regions that 

do not coding proteins and maybe has function. These transcripts are called 

non-coding RNA (ncRNA).  

Although there are a lot of computational approaches to the in silico 

research of ncRNA, there is a gap of research about this molecule such: 

approaches to the general annotation of ncRNA; identification of new classes of 

ncRNA; and alternatives search mechanisms of ncRNA. Besides that, there are 

not any central repository of public non-coding RNA databases that could help 

search for the information about it. 

In this report, we fill this gap. We tried to contributing to the 

development of computational methods in research on ncRNAs. We also used 

the Hymenoptera and Diptera genomes as a biological system to apply and 

test our developed approaches. 

Therefore, in this research, we believe that our contributions were the 

follow listed here: 

 

 Identification of ncRNA in Hymenoptera: Prediction of ncRNA in Apis 

mellifera and Nasonia vitripennis with the collaboration of Profa. PhD Zilá 

Luz Paulino Simões (FFCLRP-USP) and her group; 

 

 Application of a model organism (Diptera) in the prediction of ncRNA: 

Using a model organism (D. melanogaster) in the prediction of ncRNA in 

Hymenoptera; 

 
 



 

 

 Review about the ncRNAs databases: We publish a manuscript 

(PASCHOAL et al., 2012) and a portal on the web 

(http://www.ncrnadatabases.org/) about more than 100 ncRNAs 

databases; 

 

 Implementation of a Pipeline for ncRNA Annotation: Development of a 

pipeline for ncRNA annotation with five different modules; 

 
 

 Evaluate the Pipeline Results: We done a evaluation of the performance 

(specificity) of the pipeline; 

 

 Explore the ncRNA in Insecta (Apis, Nasonia e Drosophila): Analysis of 

the results from the prediction of ncRNA in Hymenoptera e Diptera; 

 

 Tools for modeling news ncRNAs:  

 One approach for searching ncRNA by using only the secondary 

structure information; 

 Characterization of the promoter-associated short RNA (pasRNA). 

  

Keywords: Non-coding RNA, ncRNA, RNomics, Prediction, probabilistic models, 

secondary structure, Bioinformatic, Databases, Insects. 

http://www.ncrnadatabases.org/
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 REVISÃO GERAL 

 

 O dogma central da Biologia molecular busca 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 proteica 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 codificadores de 
cada espécie. A Figura 1 apresenta quantidade de genes codificadores de 

proteínas descritas para cada organismo, com base nas informações 
disponíveis no UCSC Genome Browser (FUJITA et al., 2010). 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 com base nos dados de 

RefSeq no UCSC Genome Browser (FUJITA et al., 2010). Figuras extraídas deste mesmo sítio e 

da 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 processamento dos mRNAs pode ser feito de 

várias maneiras, tendo como consequência que um mesmo transcrito pode 
produzir diferentes polipeptídeos. Neste contexto, a presença das “variantes de 

splicing” ajudaria a explicar a complexidade dos organismos. Ainda assim, 
acreditava-se que a maioria do DNA fora das regiões associadas a genes 

codificadores de proteínas não era região utilizada 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 compreensão sobre essas regiões de “DNA 

Lixo”: FANTOM (transcriptoma do camundongo – KAWAI et al., 2001) e 
ENCONDE (transcriptoma humano – BIRNEY et al., 2007). Com estes projetos, 

descobriu-se que grande parte do que era transcrito nesses genomas 
(camundongo e humano) eram regiões transcritas, mas não traduzidas. 

Estima-se que estes transcritos, denominados RNAs não-codificadores (non-
coding RNA ou 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 superiores, 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 um aperfeiçoamento 

no dogma central (Figura 2), visto que os transcriptomas são mais diversos do 
que se imaginava. Atualmente, sabe-se que dos eucariotos em geral grande 

parte do seu genoma 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; CARNINCI, 2010; COSTA, 2010) (ver 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, algum consenso tem 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, 

CARNINCI, 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 antissenso 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 a caracterização dos ncRNAs, 
principalmente frente à geração crescente de dados com as tecnologias 

modernas de sequenciamento. 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 dos 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 e colaboradores (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 e por uma esperada baixa 

conservação da sequência primária em várias famílias de ncRNAs. Por 

exemplo, miRNA que é uma das classes de ncRNA mais estudadas atualmente 
(PASCHOAL et al., 2012) tem apenas 18.226 entradas segundo banco de dados 

miRBase (versão 18), enquanto que o banco de proteínas Swiss-Prot contém 
535.698 entradas (versão 2012_04). 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 
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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 
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, o maior objetivo deste 

trabalho foi investir no estudo de abordagens in silico para superar essa 
deficiência, propondo sistemas computacionais de apoio para as pesquisas de 

ncRNA. 
 Firmou-se uma colaboração com a Profa. Dra. Zilá Paulino Luz Simões 

(FFCLRP-USP), co-orientadora deste trabalho, utilizando-se 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 neste 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. 
A estratégia preliminar foi usar genômica comparativa para levantamento 

de candidatos a ncRNAs. Foram utilizados os genomas de Apis mellifera 

(abelha ou honey bee), Nasonia vitripennis (vespa ou wasp) e Drosophila 
melanogaster (fruit fly). 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 permitu a 
obtenção de candidatos conservados em insetos (Diptera e Hymenoptera) e 

também os específicos de Hymenoptera. Deste modo, pela proximidade 
evolutiva entre Apis e Nasonia e ambos serem genomas recém sequenciados, 

buscou-se também analisar os ncRNAs em Nasonia, de modo a identificar um 
conjunto mais diverso de ncRNA em Hymenoptera. 

Um levantamento na literatura revelou a ausência de sistemas 
computacionais capazes de integrar métodos de anotação, detecção e 

classificação de ncRNAs. Além disso, observou-se também a ausência de um 
repositório central de dados de ncRNA. 

 Finalmente, a caracterização de ncRNAs ainda é um problema em aberto, 
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e a investigação de novas abordagens é 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 
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 de qualquer similaridade com 

alguma sequência já caracterizada; (ii) a segunda refere-se a um tipo de RNA 
descoberto recentemente e que foi pouco estudado, o pasRNA (promoter-

associated RNA), com potencial função regulatória (FEJES-TOTH et al., 2009; 
KAPRANOV et al., 2007). 

 
 
 

 1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 
o Pesquisar e desenvolver estratégias computacionais para 

caracterização de RNAs não-codificadores. 
 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
o Identificação de ncRNAs em genomas em Hymenoptera e 

Diptera. 
 

o Investigar e revisar os bancos de dados públicos de ncRNAs 
disponíveis, incluindo seus conjuntos de dados. 

 

o Integrar métodos computacionais para anotação geral de 
ncRNA. 

 
o Desenvolver métodos computacionais alternativos para estudo 

de novos tipos ncRNA, sem evidência de anotação ou mesmo 
utilizando apenas a informação de estrutura secundária. 

 
 

1.4 ORGANIZAÇÃO DESTA TESE 

 

Além da introdução já apresentada, esta tese está organizada em cinco 
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, é 
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apresentada uma revisão dos bancos públicos de ncRNA disponíveis na 

internet, feita com base em dados da literatura científica. No Capítulo 4, 

descreve-se o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de desempenho do 
pipeline de anotação geral de ncRNA construído. No capítulo 5, é apresentado 

o trabalho com métodos alternativos para caracterização de ncRNA. Por fim, no 
capítulo 6, estão as conclusões da investigação. 
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CAPÍTULO 2. PREDIÇÃO DE ncRNA em Hymenoptera 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 Conforme indicado no capítulo anterior, um dos objetivos desta 
investigação é a identificação de candidatos a ncRNA nos genomas de Apis 

mellifera e Nasonia vitripennis. O genoma de Apis mellifera (Insecta, 
Hymenoptera) foi sequenciado há mais de cinco anos (WEINSTOCK et al., 

2006) e o genoma de Nasonia vitripennis (Insecta, Hymenoptera), em 2010 

(RICHARDS et al., 2010). Ambos os organismos possuem poucos ncRNA 
descritos.  

 No contexto do presente trabalho, o uso de abordagens de genômica 
comparativa é indicado por dois motivos: (i) está-se trabalhando com dois 

genomas de Hymenoptera; e (ii) há um terceiro genoma, de um organismo 
referência, que é filogeneticamente próximo, além de ser organismo modelo: 

Drosophila melanogaster. Em particular a maior distância filogenética de D. 
melanogaster em relação aos outros dois genomas permite estimar quais são 

os ncRNAs exclusivos da Hymenoptera e quais os candidatos potencialmente 
presentes em Insecta. A Figura 3 exemplifica essa ideia, bem como as 

principais características dos organismos em estudo.  
 

 

Figura 3. Esquema da análise comparativa entre os insetos estudados contendo as principais 

características de cada espécie, bem como a distância evolutiva entre as espécies (RICHARDS 

et al., 2010; WEINSTOCK et al., 2006). Em azul estão destacados os insetos do grupo 

Hymenoptera. “Mi” significa milhões de anos. 
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 Há diversos preditores que utilizam genômica comparativa: ddbRNA (di 

Bernardo et al., 2003), Dynalign (MATHEWS, 2005; MATHEWS e TURNER, 
2002), eQRNA (RIVAS e EDDY, 2001), MSARI (COVENTRY et al., 2004) e RNAz 

(WASHIETL et al., 2005). O programa ddbRNA é aplicado somente para 
alinhamento par-a-par (pairwise) e é dependente de uma distância evolutiva 

entre as espécies comparadas. Precisa existir uma variação entre as 
sequências para se ter evidência de co-evolução entre as espécies 

comparadas. Já o MSARI utiliza a análise de mutações compensatórias num 
alinhamento múltiplo. Este ainda permite regiões de alinhamento imperfeito 

para fazer uma análise de covariação dessas mutações entre as sequências 
analisadas. RNAz utiliza um alinhamento múltiplo estrutural, o que necessita 

de pelo menos três sequências para a obtenção de uma evidência razoável 
nesta análise. Este preditor usa uma combinação de análise termodinâmica das 

sequências e uma pontuação estrutural (SCI ou Índice de Conservação 
Estrutural) para classificar se um dado candidato é ou não um ncRNA por meio 

de uma Máquina de Vetor de Suporte (SVM – Support Vector Machine). O 

Dynalign analisa a informação termodinâmica ao processar o alinhamento e 
estrutura (enovelamento) de duas sequências. Por fim, o eQRNA faz a análise 

de alinhamento par-a-par por meio de três modelos probabilísticos para 
classificação do alinhamento: um modelo pair-SCFG (Gramática Estocástica 

Livre de Contexto ou Stochastic context-free grammar), o qual analisa 
mutações compensatórias que mantenham uma estrutura secundária de RNA 

(caracterizando ncRNAs) num alinhamento. O outro é um modelo pair-HMMs 
que analisa mutações características de sequências de aminoácidos (Proteína). 

E por fim há o modelo nulo, que caracteriza mutações aleatórias (ver seção 
ANEXO – Item I para detalhes). O programa ddbRNA depende muito do 

alinhamento inicial e tem baixa confiabilidade (MACHADO-LIMA, 2006). O 
MSARI, também analisa a variação das mutações, mas necessita de um 

tamanho mínimo do alinhamento (a partir de 10 nt). O RNAz seria uma opção, 
mas neste caso, o interesse é obter candidatos específicos de Hymenoptera, 

sendo que  o resultado contra Diptera será utilizado apenas como validação de 

candidatos com alta pontuação. Se fosse utilizado o RNAz, seriam obtidos 
apenas candidatos conservados entre os três genomas e não grupos 

específicos, como o desejado. O Dynalign analisa a informação termodinâmica 
entre duas sequências, e consequentemente, possui limitações em seu modelo, 

dado as restrições e aproximações dos parâmetros. Ainda, o Dynalign 
necessita um tempo computacional significativo. Considerando que (i) o grupo 

de pesquisa já tem experiência com o uso do protocolo eQRNA para busca de 
ncRNA em Plasmodium SP; e (ii) também a estratégia de comparação definida 

entre Hymenoptara e Diptera (Figura 3 e 6), optou-se pelo preditor eQRNA. 
 

 

2.2 METODOLOGIA 

 
Em um problema semelhante, MACHADO-LIMA et al. (2006) utilizou o 

programa eQRNA para predição de candidatos de ncRNA nos genomas de P. 
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falciparum e P. yoelli. Neste trabalho, ainda, um diferencial foi a construção 

prévia de matrizes de similaridade específicas para os organismos envolvidos, 

visando diminuir a quantidade de alinhamentos espúrios gerada por regiões 
repetitivas e com alto viés composicional. Decidiu-se seguir esta abordagem, 

realizando o cálculo das matrizes de pontuação específico para os genomas em 
questão.  

 A Figura 4 apresenta o protocolo utilizado no processo de predição de 
ncRNAs: primeiro extraem-se as sequências dos genomas de interesse. Em 

seguida, é necessário determinar um valor de identidade alvo usado nos 
alinhamentos, pois é um parâmetro requerido pelo programa eQRNA. Com 

base na identidade alvo, foram geradas as matrizes de similaridade para os 
alinhamentos de modo a evitar o viés composicional de cada genoma. Uma vez 

computadas as matrizes, realiza-se o alinhamento entre os genomas e foram 
submetidos os resultados ao programa eQRNA. Finalmente foi feita uma 

análise para eliminação de redundâncias e clusterização de candidatos. Os 
detalhes de cada uma destas etapas serão apresentados a seguir. Todas as 

etapas que demandaram alguma análise in silico adicional foram feitas por 

meio das rotinas (scripts) customizados desenvolvidos em linguagem PERL. 
 

 
 

 

Figura 4. Etapas da predição de ncRNA em genomas de insetos por meio de análise 

comparativa utilizando o programa eQRNA. 
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 Conjuntos de dados dos genomas comparados 
 

Foi utilizada a versão 4.0 do genoma de Apis mellifera, obtida no sítio 
BeeBase (http://hymenopteragenome.org/beebase/). A versão da anotação de 

Apis é OGS 2.0 utilizada no capítulo 4 de anotação. Os dados do genoma de 
Nasonia vitripennis foram extraídos da versão 1.0, disponibilizados no sítio do 

Human Genome Sequencing Center (HGSC) do Baylor College of Medicine 
(http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/ftp-
archive/Nvitripennis/fasta/Nvit_1.0/linearized_sequence/). A anotação de N. 

vitripennis usada foi a versão 1.2. Por fim, todo e qualquer dado de genoma e 

anotação de proteínas de Drosophila melanogaster foi extraído do banco de 
dados Flybase (MCQUILTONet al., 2011) – versão R5.18 – Março 2009. 

 
 

 Ajustes de matriz e parâmetros do programa BLAST 
 

O preditor eQRNA (RIVAS e EDDY, 2001) utiliza alinhamentos BLAST como 
informação de entrada para as análises. Deste modo, alinhamentos entre os 

genomas de interesse foram feitos (esta etapa será detalhada posteriormente). 
Entretanto, antes mesmo de fazer tais alinhamentos, foi aplicado um protocolo 

(ver MACHADO-LIMA et al., 2006 para detalhe de todo o protocolo) de ajuste 
de parâmetros e matrizes de similaridade BLAST com base na distribuição 

nucleotídica ou de fundo (conteúdo GC (guanina-citosina) ou AT (adenina-
timina)) dos genomas sob análise. Existe toda uma teoria estatística por trás 

deste protocolo (KARLIN e ALTSCHUL, 1990; KORF et al., 2003) que consiste, 
basicamente, em calcular os parâmetros como penalidades de gap e matriz de 

similaridade, que são influenciados pela distribuição de fundo dos genomas. 

Ainda, tais parâmetros são fundamentais para o cálculo das pontuações 
(scores) obtidas nos alinhamentos via programa BLAST. Dessa forma, realizar 

este ajuste contribui para a obtenção de valores mais condizentes com os 
genomas comparados, minimizando o número de falsos-positivos causados 

pelo viés composicional1, obtendo-se alinhamentos mais consistentes. 
Para estimar os novos parâmetros e matrizes ajustadas, o procedimento 

envolve realizar alinhamentos entre as sequências de interesse, considerando 
suas respectivas distribuições de fundo. Além disso, deve-se determinar um 

valor de identidade mínimo para este processo (ver detalhes no final deste 
item). Neste projeto em particular, as versões dos genomas utilizados sob a 

análise apresentaram conteúdo AT de 58% (D. melanogaster), 61% (A. 
mellifera) e 67% (N. vitripennis). Foram ajustados as probabilidades de cada 

nucleotídeo (A, C, G e T) para a distribuição de fundo de cada genoma e 
gerados mais de 20 milhões de alinhamentos aleatórios para cada par de 

genoma. Com essa informação foram determinados os valores das novas 

matrizes (Tabela 2), bem como os parâmetros de penalidade de gap, sendo 15 
para as comparações DroXApis e DroXNas e 9 para a comparação ApisXNas). 

                                                 
1 Quantidade desigual de bases A, C, G e T que um genoma possa ter. 

http://hymenopteragenome.org/beebase/)bem
http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/ftp-archive/Nvitripennis/fasta/Nvit_1.0/linearized_sequence/
http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/ftp-archive/Nvitripennis/fasta/Nvit_1.0/linearized_sequence/
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Em paralelo, como comentado, foi necessário determinar também um limiar 

mínimo de identidade, requerido pelo processo aqui descrito e também pelo 

programa eQRNA. Para determinar um valor de identidade coerente com os 
genomas estudados, fez-se o seguinte experimento: alinaram-se os ncRNA 

conhecidos de D. melanogaster, extraído do Flybase (MCQUILTONet al., 2011) 
versão r5.18, contra os genomas de A. mellifera e N. vitripennis. A partir do 

histograma da distribuição da identidade (Figura 5), foi escolhido como limiar 
mínimo de 55% identidade a ser utilizado que maximize o número de possíveis 

RNAs que sejam conservados entre as espécies. 
Todo este procedimento foi feito sempre se comparando os 3 genomas, 

dois-a-dois. 

Tabela 2. Valores de matriz de similaridade BLAST baseados na distribuição de fundo dos 

genomas comparados. 

DroXApis DroXNas ApisXNas 
 A C G T 

A 6     -5   -5   -4 

C -4    9    -5   -4 

G -4    -5   9    -4 

T -4    -5   -5   6 

 A C G T 

A 6     -5   -5   -4 

C -4    9    -5   -4 

G -4    -5   9    -4 

T -4    -5   -5   6 

 A C G T 

A 5     -5   -5   -4 

C -4    9    -5   -4 

G -4    -5   9    -4 

T -4    -5   -5   5 

 

Figura 5. Histogramas das identidades encontradas nos alinhamentos entre ncRNA do banco 

Flybase contra os genomas de A. mellifera e N. vitripennis como forma de determinar um valor 

mínimo de identidade alvo para utilizar no programa eQRNA. Linha vermelha indica valor 

mínimo definido como identidade-alvo. 

 
  

 Análise Comparativa: Alinhamento entre os genomas via BLAST 
 

 O passo seguinte foi fazer o alinhamento com programa BLAST entre os 
três genomas, considerando os parâmetros e a matriz de similaridade 
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estimados. A Figura 6 apresenta o esquema das três comparações: Drosophila 

vs. Apis (DroXApis), Drosophila vs. Nasonia (DroXNas) e Nasonia vs. Apis 

(ApisXNas), sendo respectivamente Query vs. Subject. 
 

 
 eQRNA: Predição de ncRNA 

 
 No passo seguinte, os alinhamentos gerados serviram como entrada para 

etapas de análise subsequentes do programa eQRNA (ver ANEXO - item I para 
detalhes dos métodos do programa eQRNA). A partir de um alinhamento 

BLAST, o eQRNA classifica os dados em três categorias: (i) RNA (para 
potenciais candidatos a RNA); (ii) COD (para potenciais regiões codificadoras 

de proteínas); e (iii) OTH (outros – quando não é possível a classificação, o 
que representa a hipótese nula). 

 
 

 Clusterização de candidatos e eliminação de redundâncias 

  
 Uma vez obtidas as predições do eQRNA, foi necessário um 

processamento posterior para clusterização de candidatos sobrepostos e para 
eliminação de candidatos muito pequenos ou contendo muitas bases ambíguas 

(N). 
A clusterização foi realizada a partir das coordenadas genômicas 

sobrepostas entre dois ou mais candidatos, partindo-se da hipótese que uma 
região genômica pode transcrever apenas um ncRNA. As sequências foram 

clusterizadas considerando pelo menos um nucleotídeo sobreposto. Dois 
passos de clusterização foram feitos: o primeiro em cada conjunto individual 

de predições (6 conjuntos: para cada genoma 2 conjuntos advindos da 
comparação com cada um dos outros dois genomas – somente nos candidatos 

de Apis obtido da comparação de Drosophila; depois, somente nos candidatos 
de Apis obtidos da comparação com Nasonia etc). O segundo, com todos os 

candidatos para um mesmo genoma obtido nas duas comparações (e.g. 

clusterização dos candidatos de Apis obtido em ambas as comparação: com 
Drosophila e da comparação com Nasonia).  

Após a clusterização, ainda foi realizada uma etapa de filtragem dos 
candidatos. Inicialmente, as sequências candidatas foram filtradas para 

eliminação de posições ambíguas (caracterizadas pela letra N) em seguida, foi 
aplicado um filtro de tamanho para selecionar apenas candidatos com tamanho 

maior ou igual a 50 nt, para posterior anotação pelo pipeline. 
 

 

2.3 RESULTADOS 

 

 O processo de alinhamento entre os três genomas durou oito meses e 
gerou mais de quatro terabytes de dados resultando num total de 20.503 

candidatos. A Figura 6 apresenta um esquema da comparação feita, bem como 
a distribuição do resultado da predição de RNAs entre os genomas. Os 
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resultados obtidos após as duas etapas de clusterização e a filtragem 

totalizaram um conjunto final de 14.835 candidatos (Tabela 3).  

 

 

Figura 6. Quantidade de candidatos de RNA em abelha e vespa obtidos via predição. 

 

Tabela 3. Etapas do processamento dos dados. Número de candidatos preditos usando o 

eQRNA. Cluster 1: cluster dos candidatos em cada uma das 6 comparações; Cluster 2: cluster 

dos candidatos de mesmo genoma; Filtrar N: remoção de candidatos contendo bases N; e 

>49nt: seleção de candidatos com tamanho de pelo menos 50nt. 

 
 

 Estes dados são resultados da primeira iniciativa in silico em escala 

genômica para a descoberta de ncRNAs em Hymenoptera, bem como uma 
análise comparativa com Diptera. Estes dados abrem caminhos para o desenho 

experimental e subsequente escolha de candidatos para validação. 
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CAPÍTULO 3. REPOSITÓRIO DE BANCOS DE ncRNA 

 

 A imensa quantidade de informações de sequências resultante da 
aplicação das novas tecnologias de sequêncimento (LING et al., 2011; 

VOCKENHUBER et al., 2010; GUFFANTI et al., 2009; KAPRANOV et al., 2007), 
bem como por análises em bioinformática (SOLDA et al., 2009; MACHADO-

LIMA et al., 2008; BACKOFEN et al., 2007; JOSSINET et al., 2007), tem 
desencadeado o surgimento de diversos bancos de dados online de ncRNA. 

Atualmente, existem mais de 100 bancos de dados públicos com informações 

de ncRNA que cobrem as mais diversas classes de famílias de RNA. Estes 
bancos de dados contêm informações de estrutura secundária, tecidos onde 

são expressos, condições de expressão, dados de espécie-específicos, 
anotação funcional, filogenia, taxonomia, alinhamentos, doenças relacionadas, 

dentre outras informações. 
 Para a elaboração de um pipeline mais geral de anotação de ncRNAs, foi 

necessário obter inicialmente um repositório de sequências conhecidas. 
Embora, como observado anteriormente, a busca por similaridade apresenta 

problemas como estratégia de anotação de ncRNAs,  ela ainda é um 
mecanismo efetivo de caracterização, quando um candidato possui uma 

sequência similar conhecida. 
 Uma busca na literatura revelou a inexistência de um repositório central 

de ncRNAs. A pesquisa, realizada em conjunto com Vinícius Maracajá-
Coutinho, revelou a existência de mais de 100 bancos disponíveis na internet, 

com pelo menos 25 com dados disponíveis para download e possível utilização 

da sequência FASTA. Esta análise revelou também a ausência de uma revisão 
dos dados disponíveis na rede aos pesquisadores. Desta maneira, decidiu-se 

que, além da construção de um repositório com todas as sequência 
disponíveis, seria feita também uma revisão das fontes de informação sobre 

ncRNAs disponíveis na rede.  
 Deste modo foi realizado o levantamento bibliográfico, o processo de 

categorização e classificação dos bancos, bem como o resumo da descrição de 
cada banco. Apresenta-se aqui um resumo dos resultados obtidos, a partir da 

revisão realizada, bem como um portal (www.ncrnadatabases.org) construído 
com as informações levantadas na revisão, associadas a um banco de dados 

que possibilita a indexação dos sítios. 
 Neste capítulo é apresentado o portal por nós desenvolvido, Non-coding 

RNA Databases Resource (NRDR - PASCHOAL et al., 2012). O NRDR contém 
uma interface amigável que permite uma busca acessível pelo usuário nos 

bancos de dados por meio de quatro principais critérios: famílias de RNAs, 

fonte da informação, conteúdo da informação e mecanismos de busca. 
A importância de se ter um portal público para busca de informação de 

ncRNAs já foi destacada em uma recente publicação (BATEMAN et al., 2011), 
onde os autores ressaltam a necessidade de um repositório central de 

informações de ncRNAs e fazem um convite à comunidade científica para 
formação de um consórcio para esse fim.  

 

http://www.ncrnadatabases.org/
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Visão geral do NRDR 

 

NRDR pode ser acessado em http://www.ncrnadatabases.org/.  Este 
portal web inclui a descrição de cada banco indexado e seu respectivo sítio. 

Além da busca no sítio, a lista completa com toda a descrição de cada banco 
está disponível no material suplementar (PASCHOAL et al., 2012). NRDR será 

atualizado a cada seis meses, via inspeção manual pelos autores. 
NRDR diponibiliza uma interface de busca para o usuário recuperar a 

informação dos bancos de dados de interesse pelos critérios de filtragem 
definido na busca. Por exemplo, o usuário pode filtrar por família de RNA, 

nome do banco, organismo ou PubMed ID (e.g. microRNA, Homo sapiens, ID). 
Adicionalmente, o usuário pode selecionar somente os bancos que 

disponibilizam conjuntos de dados ou que possuem uma ferramenta gráfica de 
visualização (e.g. Genome Browser). O usuário pode ainda pesquisar 

diretamente na descrição dos bancos por termos via palavra-chave (e.g. 
“intergenic”, “transcription”, “networks”) ou mesmo fazer uma busca por 

organismo de interesse. A Figura 7 apresenta a página de busca com um 

exemplo da descrição completa de um banco de dados. 
 

 

 

Figura s7. Página de busca em (A) contendo a página de busca com as opções disponíveis; e 

(B) o exemplo dá página que mostra a descrição completa de um banco de dados. 

 

 
Os bancos de dados indexados no NRDR foram analisados via inspeção 

manual e classificados em um dos quatro critérios a seguir: 
 

1. Família de RNAs: quais as classes de RNAs contidas no banco de 

dados? 

http://www.ncrnadatabases/
http://www.ncrnadatabases/
http://www.ncrnadatabasesresource.org/
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2. Fonte da informação: qual a proveniência das informações dos 

ncRNAs? (de evidência experimental; por análise computacional; 

manualmente curados de experimentos ou dados computacionais; e 
da literatura). 

3. Conteúdo da informação: quais são os tipos de informação 
armazenados nos bancos (e.g. sequência, anotação, expressão) ? 

4. Mecanismos de busca: Quais os mecanismos de buscas de 
informação disponíveis nestes bancos? 

 
 A categorização das informações e sua representação em um banco de 

dados permite extrair estatísticas que ajudam a mostrar o panorama da 
pesquisa em ncRNAs através da informação disponibilizada nos bancos 

públicos, como ilustra nas figuras 8 a 11 , todas extraídas do portal. 
 O portal, bem como uma análise mais aprofundada dos dados 

apresentados pelas estatísticas, foi apresentada em um artigo realizado com a 
parceria de Vinicius Maracajá-Coutinho e seus orientadores, Sergio Verjovski-

Almeida e João Carlos Setúbal e aceito para publicação no periódico RNA 

Biology (PASCHOAL et al., 2012). Ressalta-se que foi fundamental a 
participação dos professores Alan Mitchell Durham e Zilá Luz Paulino Simões 

durante toda a realização deste trabalho. 
 

 
Famílias de RNA: diferentes classes de transcritos estão presentes nos 

bancos 
 

Um desafio para a anotação de ncRNA é categorizá-las em classes bem 
definidas. Atualmente, muitas famílias são definidas por análise estrutural 

(GARDNER et al., 2009; WILL et al., 2007), assumindo que estruturas 
semelhantes tendem a ter funções similares. Similaridade entre sequência é 

uma importante ferramenta utilizada para classificar ncRNAs, mas limitada 
para caracterizar as sequências mais divergentes (WILL et al., 2007).  

No NRDR, dadas todas estas dificuldades de categorização dos RNAs, 

optou-se por agrupá-los de acordo com as categorias descritas nos bancos de 
dados, combinando, quando possível, com a nomenclatura do HGNC (WRIGHT 

e BRUFORD, 2011). Bancos de dados que não são específicos a uma única 

classe de RNA, como o Rfam (GARDNER et al., 2009), ncRNAdb (SZYMANSKI 
et al., 2007), e NONCODE (BU et al., 2012) foram classificados como “múltiplas 

classes” (multiple classes).  
A distribuição dos bancos por classe de RNA é apresentada na Figura 8. 

Algumas particularidades foram observadas dentre os 102 bancos. A sua 
maioria (73 of 102) são de pequenos RNAs, com 68% deles (50 of 73) 

relacionados à classe de microRNAs. Em 2011, Kozomara e Griffiths-Jones 

(2011) destacaram que nos três últimos anos o número de sequências de 
miRNA no banco miRBase quase que triplicou.  Isso reflete o grande interesse 

da comunidade científica nas pesquisas com microRNAs. 
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Figura 8. Distribuição dos bancos por classe de RNA. 

 
 

Fonte da informação: a confiabilidade dos dados armazenados 

 
As informações contidas nos bancos de dados são provenientes de 

diferentes fontes de dados, associados a quatro tipos de fonte de informação: 
(i) anotação in silico, onde os ncRNA são caracterizados por análises 

computacionais; (ii) literatura, são dados extraídos de artigos publicados; (iii) 
curadoria manual, informação analisada e validada por um especialista 

humano; e (iv) informação experimental, derivada diretamente de ensaios 
biológicos. Destas, informação experimental é geralmente a fonte mais 

confiável. A Figura 9 apresenta a distribuição dos bancos de dados segundo a 
fonte da informação.  
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Figura 9. Distribuição dos bancos de dados segundo a fonte da informação. 

 

Dados experimentais estão em 67 dos 102 bancos de dados. Esta 

informação pode ser usada como um catálogo de validação para experiências 
em laboratório, bem como para testar o desenvolvimento de novas abordagens 

em bioinformática. Entretanto, desse conjunto apenas 40 destes bancos 
disponibilizam seus dados para download e somente 24 destes em o arquivo 

formato FASTA ou arquivo similar. NRDR ainda permite investigar os bancos de 
dados que disponibilizam outros arquivos para donwload (e.g. BED, GFF or 

PSL). 
 

 
Conteúdo da informação: conteúdo armazenado nos bancos de dados 

públicos 
 

Conteúdo da informação descreve os vários tipos de informação 
armazenados nos bancos, como: sequência, anotação e expressão. Este dado 

nem sempre está claramente indicado nos bancos e mesmo em seus devidos 

sítios; por essa razão, cada banco foi manualmente examinado e um número 
de termos (geralmente entre 9 a 19 termos) foi associado aos bancos. No 

total, obteve-se uma lista de 257 termos para descrever as informações de 
todos os bancos. A página Statistics do portal NRDR contéêm a lista completa 

dos termos e em quais bancos estão as informações daqueles termos (deve-se 
clicar no termo para visualizar essa informação); ainda, ao acessar a descrição 
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de cada banco de dados, pode-se ver a lista de todos os termos que têm sido 

associados ao banco de dados sob a categoria de conteúdo de informação. O 

portal permite buscar por um ou mais termos do conteúdo de informação na 
página Search. Na Figura 10, foram agrupados e elencados 10 termos mais 

frequentemente associados a esses bancos. 
 

 

Figura 10. Lista dos 10 termos mais frequentes nos bancos de dados. 

 
Há um grande número de bancos que contém informação de expressão 

(38 de 102), em comparação com a escassez de informações relacionadas à 
interação destes transcritos não-codificadores com outras biomoléculas (DNA, 

RNA, ou proteína). Existem apenas nove bancos com informações de interação 
molecular (CAO et al., 2010; TACUTU et al., 2010; TURNER e MATHEWS, 2010;  

XIAO et al., 2009; XIN et al., 2009; PIEKNA-PRYBYLSKA et al., 2007; WU et 
al., 2006; TAMURA et al., 2004; NAGASWAMY et al., 2001).  

 
 

Mecanismo de busca: pesquisa de informações de bancos de dados 

 
A pesquisa por informação de interesse nos diversos bancos de ncRNA 

pode ser localizada usando-se diferentes mecanismos de busca. Agruparam-
se os mecanismos de busca em seis categorias: similaridade, palavra-chave, 

tag, localização genômica, tabular e densidade dos ncRNAs (Figura 11). Em 
alguns bancos estas opções podem ser utilizadas juntas, de modo combinado.  

De todos esses mecanismos de busca, as opções de palavra-chave e tag 
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são as mais comuns para busca de informação nos bancos. A opção de 

palavra-chave (keyword) consiste em uma caixa de texto que aceita qualquer 

texto (e.g. accession code, nome do gene, Ensembl accession, GO accession). 
A opção tag consiste em uma lista pré-definida de termos (e.g. tecido ou 

linhagem de célula, organismo, clado) usualmente num menu de seleção. 
Busca por similaridade é o terceiro mecanismo mais utilizado com 32 

bancos (Figura 11). O programa BLAST (ALTSCHUL et al., 1999) é usado na 
maioria dos bancos para essa função. A busca por similaridade sozinha tem por 

si só um inconveniente: as famílias ncRNAs podem ser muito divergentes em 
sequência primária, conservando apenas a sua estrutura secundária 

(TORARINSSON et al., 2006). Somente o banco Rfam (GARDNER et al., 2009) 
considera a informação estrutural para a busca, e mesmo assim ainda associa 

uma etapa de pré-processamento que utiliza baixa estringência via busca por 
similaridade. 

 

 

Figura 11. Lista dos 10 termos mais freqüentes nos bancos de dados. 

 
Apenas 14 bancos oferecem busca por localização genômica (Figura 

11), onde os dados podem ser recuperados por um intervalo de posição 
genômica de interesse. 

A densidade de ncRNAs é uma opção para busca de RNAs agrupados 
numa mesma região genômica. Isto pode ser útil para identificar cluster de 
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transcritos (especialmente miRNAs), que podem ser originados de múltiplas 

unidades transcricionais de um dado lócus genômico. 

 A última busca é tabular: que é uma tabela ou lista de informações. 
Neste caso, uma busca manual nas tabelas via navegação no sítio do banco de 

dados é necessária. 
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CAPÍTULO 4. UM PIPELINE PARA ANOTAÇÃO DE ncRNAs 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de anotação funcional de ncRNA é uma tarefa complexa, muito 
em razão da grande diversidade de tipos, formas e tamanho de RNAs. De 

modo mais específico, identificam-se aspectos particulares que contribuem 
para tal dificuldade. Por exemplo, a ausência de sinais biológicos que facilitam 

a modelagem computacional, como domínio de proteína e característica 
peculiar dos ncRNAs apresentarem uma maior conservação na estrutura 

secundária do que a sequência primária (Menzel et al., 2009; Torarinsson et 
al., 2006). O problema de determinação (predição) de possíveis estruturas 

secundárias em particular é um desafio algorítmico (MATHEWS, 2006; 
MATHEWS e TURNER, 2006). Os programas de predição (ex.: de estrutura 

secundária) possuem acurácia restrita, provocada pela limitação de dados 
curados disponíveis, acarretando no uso de parâmetros aproximados ou 

simplificações baseadas em dados experimentais (MENZEL et al., 2009; 

MATHEWS, 2006; MATHEWS e TURNER, 2006). Por fim, a maioria dos 
programas existentes são específicos para uma determinada tarefa, como a 

predição de um tipo específico de ncRNA. Considerando a diversidade de 
classes de RNAs, isso é pouco para uma anotação geral dos RNAs. A exceção a 

esta regra é a busca implementada pelo Rfam (GARDNER et al., 2009). Ele, 
porém, está limitado pelo fato de que mesmo incluindo modelagem estrutural, 

seus resultados ainda são fortemente influenciados por uma busca preliminar 
de similaridade nas sequências conhecidas do banco. 

Todos esses fatores contribuem para tornar a anotação funcional de 
ncRNA uma tarefa não trivial e podem explicar porque esta investigação 

bibliográfica não revelou nenhuma ferramenta de anotação geral de ncRNA até 
o ano de 2011.  

Um dos desafios do estudo computacional dos ncRNAs era criar um 
sistema que utilizasse o amplo espectro de programas já desenvolvidos para 

análises individuais e, ao mesmo tempo, evitar excesso de inclusão de 

componentes que tornassem o sistema difícil de manejar.  
Na pesquisa bibliográfica feita, encontrou-se apenas dois pipelines de 

anotação de ncRNAs, ambos publicados em 2011: RNASpace.org (CROS et al., 
2011) e DARIO (FASOLD et al., 2011). 

RNAspace.org (CROS et al., 2011) é um sistema para predição e anotação de 
ncRNA que disponibiliza apenas três bancos de dados de ncRNAs – Rfam 

(GARDNER et al., 2009), miRBase (KOZOMARA e GRIFFITHS-JONES, 2011) e 
fRNAdb (KIN et al., 2007) - para buscas por similaridade de ncRNA. E mesmo 

assim, pode utilizar apenas um desses bancos de dados. Já o DARIO (FASOLD 
et al., 2011) é anotação de dados de pequenos reads obtidos via experimentos 

de RNA-seq. Este pipeline contém análise de controle de qualidade, 
normalização de reads, quantificação e predição de ncRNA. Entretanto, este 

fica restrito a anotação apenas para seis organismos modelos (Homo sapiens 



24 

 

(versões hg18, hg19), Macaca mulata (rhesus – versão rheMac2), Mus 

musculus (versão mm9), Drosohpila melanogaster (versão dm3), 

Caenorhabditis  elegans (versão ce6) e Danio rerio (versão danRer6)). 
A ausência de abordagens mais completas para a anotação de ncRNAs, 

inclusive sem restrição quanto ao organismo estudado, levou ao 
desenvolvimento de um pipeline próprio, descrito a seguir. Um resumo das 

características do pipeline desenvolvido por nós bem como as dos pipelines 
mencionados, é apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Comparação das funcionalidades dos pipelines de anotação de ncRNA. 

 
 

 Para o desenvolvimento desse pipeline, procurou-se integrar o maior 
número de informações possíveis para gerar um conjunto de dados que 

permitisse uma anotação automática e a possibilidade de uma acurácia manual 
posterior. A ferramenta foi estruturada em 5 módulos (Figura 12):  

 
1. evidência por similaridade; 

2. evidência estrutural; 
3. caracterização ab initio de famílias de ncRNAs; 

4. evidência de falsos-positivos; 
5. evidência de expressão. 

 
A análise por similaridade é ainda uma das maneiras mais confiáveis de 

caracterização de DNA, porém a potencial variação estrutural em famílias de 
ncRNAs torna necessário o levantamento de mais evidências. Neste sentido, o 

módulo de evidência estrutural tenta agregar uma predição da estrutura 

secundária mais provável, seguindo uma classificação por modelos de 
covariância, utilizando o Rfam (GARDNER et al., 2009). A baixa confiabilidade 

das predições estruturais (ver item 5.1), e o atrelamento dos alinhamentos 
estruturais do Rfam à similaridade de sequências tornam desejável a aplicação 

de vários métodos ab initio, que têm maior capacidade de generalização. 
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Figura 12. Diagrama do pipeline. (i e v) representa a busca por similaridade de RNA, proteína e 

expressão; (ii) predição de estrutura secundária e busca estrutural com o Rfam/INFERNAL 

(GARDNER et al., 2009); (iii) uso de programas ab initio; (iv) análise de FP. 
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A integração de dados de expressão tem como objetivo ajudar na 

acurácia manual da anotação e auxiliar na priorização de futuros 
experimentos. Finalmente, embora dados do ENCODE (BIRNEY et al., 2007) 

mostrem que a maior parte do genoma de eucarioto é transcrito como ncRNAs, 
a ocorrência destes em regiões que codificam também para proteínas é mais 

rara e confirmada apenas nas fitas antissenso (LI et al., 2008). Desta maneira, 
foi acrescentado um último módulo cujo objetivo é acrescentar evidências de 

que o candidato pode se referir à região codificadora de proteínas no genoma 
e, portanto, é forte candidato a falso positivo.  

Após a execução dos cincos módulos, que pode ser independente, é 
realizada uma etapa final de integração dos dados. Mais do que simplesmente 

apresentar uma coleção de tabelas com os resultados das ferramentas 
executadas, procurou-se estender a funcionalidade do pipeline de modo a 

realizar uma análise global e fornecer uma hipótese (inferência) robusta sobre 
a anotação dos candidatos. Para tanto, a estruturação/modelagem para 

facilitar a manipulação das informações dos bancos de dados de ncRNA foi 

feita. De forma análoga, o mesmo foi realizado com os programas utilizados. 
Estes foram analisados e testados individualmente para a integração no 

pipeline. Para a integração do pipeline, foi modelado desde a formatação de 
entrada dos programas, etapas de execução, extração do resultado de saída, 

até a definição dos parâmetros para filtragem de resultados espúrios. Em 
seguida, os resultados filtrados foram importados para um repositório central, 

dando início à segunda etapa, ou seja, a de análise das evidências. O objetivo 
principal desse pipeline é facilitar uma análise para qualquer usuário 

interessado em anotar automaticamente seus dados de ncRNA candidatos, 
independentemente do volume de informação. Embora em muitos casos o 

pipeline forneça apenas uma sugestão de anotação (inferência), não se excluiu 
a possibilidade de uma anotação manual criteriosa. Para isso, os candidatos 

são facilmente recuperados a partir de tabelas em formato HTML. Para o uso 
geral do pipeline, utilizam-se como entrada arquivos no formato FASTA. Ainda 

são gerados relatórios sobre a execução e a importação dos resultados de cada 

candidato, em cada um dos cinco módulos, e inferência da anotação. Por fim, 
os dados são disponibilizados em HTML ou CSV. Cada módulo do pipeline tem 

sua funcionalidade específica, sendo, portanto, independentes. Esta 
característica de execução individual permite uma flexibilidade ao usuário de 

usar o que lhe interessa. Por exemplo, pode-se apenas fazer a anotação de 
miRNA. A Figura 12 apresenta uma visão geral de execução do pipeline. 
 

 

 

o MÓDULO 1: EVIDÊNCIA POR SIMILARIDADE 
 

 A partir da informação levantada na revisão descrita no capítulo 3, foi 
possível construir um arquivo com aproximadamente 8 milhões de sequências 

de ncRNAs com as informações dos 25 bancos públicos disponíveis na Internet 
com dados para download: Argonaute (SHAHI et al., 2006), ASRP (BACKMAN 

et al., 2008), CoGemiR (MASELLI et al., 2008), Condor (WOOLFE et al., 2007), 
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cre-si RNA, CRW (CANNONE et al., 2002), CSRDB (JOHNSON et al., 2007), 

fRNAdb (KIN et al., 2007), GISSD (ZHOU et al., 2007), methylation guide 

snoRNA database (Sem publicação), miRBase (KOZOMARA e GRIFFITHS-
JONES, 2011), miRNAMap/miRNAMap 2.0 (HSU et al., 2008), ncRNAdb 

(SZYMANSKI et al., 2007), NONCODE (BU et al., 2012), piRNABank (LAKSHMI 
e AGRAWAL, 2008), plant snoRNA database (BROWN et al., 2003), Rfam 

(GARDNER et al., 2009), RNAdb (PANG et al., 2007), siRecords (REN et al., 
2009), siRNAdb (CHALK et al., 2005), smiRNAdb (HAUSSER et al., 2009), 

sRNAMap (HUANG et al., 2009), TarBase (VERGOULIS et al., 2012), UCbase & 
miRfunc (TACCIOLI et al., 2008), microRNA.org (BETEL et al., 2008). Estes 

bancos cobrem as mais diversas classes de RNA, das mais variadas fontes de 
dados, contendo dados experimentais, manualmente analisados, da literatura 

ou in silico. 
A construção do banco envolveu mais do que apenas a junção dos dados 

obtidos originalmente dos bancos. Desenvolveu-se um conjunto de rotinas 
(scripts) para analisar o cabeçalho (“header”) de cada sequência FASTA e 

realizar uma padronização para importação numa estrutura organizada no 

banco de dados do pipeline. Isso possibilitou que a fase de busca por 
similaridade faça mais do que apenas voltar o nome de uma sequência similar, 

indicando a categoria do RNA anotado.  
Esta construção envolveu o desenvolvimento de scripts que extraíam os 

dados do arquivo FASTA. Em geral, o que era extraído de informações do 
cabeçalho (header) do arquivo FASTA, além da sequência,  foi o tipo de RNA e 

o banco de dados de origem. Alguns bancos disponibilizam nos cabeçalhos das 
sequências informações funcionais ou afins, que também eram incorporadas ao 

banco. Para alguns bancos em particular, como é o caso dos bancos miRBase 
(KOZOMARA e GRIFFITHS-JONES, 2011), Rfam (GARDNER et al., 2009) e 

fRNAdb (KIN et al., 2007), scripts personalizados foram criados, pois o padrão 
do header continham diferentes informações atreladas a outros arquivos, como 

uma lista separada, contendo as famílias de RNA. Para esses bancos, as 
informações a seguir foram importadas, quando disponíveis: identificador (ID) 

do código da sequência do banco, possível estrutura secundária, nome do 

gene, função, localização genômica e organismo, família. 
Ao final deste processo, tem-se um repositório de ncRNAs contendo os 

bancos de origem, suas devidas sequências, bem como um relacionamento 
com toda essa informação de modo a facilitar posterior recuperação desses 

dados. 
Isto permite, via busca por similaridade no pipeline, por exemplo, muito 

mais do que o resultado do alinhamento contra uma sequência. Estas 
informações também são apresentadas no relatório individual de cada 

sequência anotada, o que facilita uma inspeção mais refinada e individual do 
anotador. Importante ressaltar que neste pipeline é possível realizar a 

importação de qualquer outro novo banco ou informação de ncRNA de 
interesse (e.g. ncRNAs do UCSC Genome Browser - FUJITA et al., 2010; 

Flybase - MCQUILTON et al., 2011).   
A busca por similaridade é feita com a utilização do programa WUBLAST 

[1]. Após o alinhamento é realizada uma etapa de filtragem de resultados. 

Somente resultados com pelo menos 85% de cobertura da sequência query ou 
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pelo menos 85% de cobertura da sequência subject e pelo menos 85% de 

identidade são considerados para inferência posterior (estes valores podem ser 

configurados nos parâmetros de chamada dos scripts). Os resultados com 70% 
em ambos os parâmetros são também armazenados, mas apenas como forma 

de ajudar numa pesquisa mais refinada para o anotador. Estes parâmetros 
podem ser alterados via linha de comando no pipeline. 
  

 

 

o MÓDULO 2 – EVIDÊNCIA ESTRUTURAL 
 

No processo de anotação de ncRNA, a evidência estrutural deveria ser 
considerada por qualquer pipeline de anotação, já que muitos RNAs têm 

divergência na sequência primária, mas não estrutura secundária 
(TORARINSSON et al., 2006) (ver exemplo na Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Ilustração sobre a variação na sequência primária, mas que mantém a mesma  

conformação de estrutura secundária (extraído de Gorodkin et al., 2010). 

 

Neste módulo, são realizadas duas análises: a predição ab initio da 
estrutura secundária do candidato e o alinhamento estrutural contra o banco 

Rfam (GARDNER et al., 2009). 
A predição estrutural justifica-se, pois se espera que a maioria dos 

ncRNA  se enovele numa conformação estrutural. Uma predição de estrutura 

secundária como cálculo da energia livre correspondente à estrutura predita 
pode auxiliar o pesquisador a avaliar se o candidato em questão é confiável. A 

predição de estrutura secundária foi feita pelo programa RNAfold que faz parte 
do pacote Vienna RNA Secondary Structure Package (HOFACKER, 2009). 

Existem inúmeros programas de predição de estrutura (JOSSINET et al., 
2007). A escolha do RNAfold (HOFACKER, 2009) foi regida por três aspectos: 

em primeiro lugar, é um dos programas de mais amplo utilização; em segundo 
lugar, faz parte do pacote empregado para as análises descritas no capítulo 5; 

e, finalmente, os dados produzidos por ele eram necessários para uso no 
HMMIR, um dos programas utilizados no módulo 3. 

A busca estrutural é feita pelo pacote de programas INFERNAL 
(NAWROCKI et al., 2009) no banco de sequências RFAM. O Rfam (GARDNER et 

al., 2009) é um repositório de famílias de RNA representado por meio de 
modelos de covariância (covariance model ou CM).  Cada família é construída 
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separadamente num processo que envolve seleção de um conjunto de 

sequências, em geral, manualmente curadas, construção de um alinhamento 

múltiplo deste conjunto inicial de sequências. Em seguida, o alinhamento 
múltiplo das sequências serve como base para um “alinhamento estrutural”, 

que indica potenciais sítios de pareamento. Finalmente este alinhamento 
estrutural é utilizado para construir e treinar um modelo de covariância 

específico para a família. Ao final do processo, cada família de RNA possui um 
modelo consenso (modelo de covariância) que a representa e este é utilizado 

na anotação de sequências de interesse. No banco final, as famílias são 
constituídas pelo conjunto inicial de sequências curadas (sequências seed) e 

outras sequências identificadas automaticamente pela plataforma (sequências 
full). O alinhamento estrutural contra o banco Rfam proporciona uma busca 

mais sensível que a mera busca por similaridade realizada pelo módulo 1, 
embora num universo bem menor de sequências (444.417) categorizadas em 

1371 famílias.  
A Figura 14 (HÖNER ZU SIEDERDISSEN e HOFACKER, 2010) resume a 

ideia, apresentando um alinhamento estrutural e em sua última linha a 

representação da estrutura consenso. 
 

Figura 14. Alinhamento múltiplo de sequências e estrutura consenso. Menor/Maior são 

nucleotídeos pareados, enquanto que asterisco são nucleotídeos não pareados e ponto é base 

não consenso (Figura extraída de Höner zu Siederdissen e Hofacker, 2010).  

 

Neste projeto, usou-se o script cmsearch (NAWROCKI et al., 2009) que faz 

a busca de uma dada sequência contra os modelos de covariância. A saída da 
busca é uma pontuação chamada bit score que é o log na base 2 da razão 

entre probabilidades de dois modelos: o modelo de covariância representando 
uma família de interesse e um modelo nulo representando o universo de todas 

as sequências. Assim, o bit score é dado pela fórmula: 
 

 

Quando, para um determinado candidato, forem encontrados resultados 

positivos para mais de uma família, seleciona-se o resultado com maior 
pontuação para análise posterior do pipeline. Ambas as fitas (senso a anti-

ssenso) são analisadas para cada ncRNA candidato. 

Importante ressaltar que foi necessária a escolha de um limiar para obter 
um resultado final com pouco ou nenhum (desejável) falsos-positivos. A regra 
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geral, sugerida por Griffiths-Jones et al. (2005) é um valor aceitável de 

resultados a partir de 25 e, caso se queira utilizar valor mais criterioso e 

conservador, é indicado usar 40 (GRIFFITHS-JONES et al., 2005). Visando 
aumentar a sensibilidade desta busca, optou-se pelo limiar 25. 

 
 

o MÓDULO 3 – CARACTERIZAÇÃO AB INITIO 
 

Outra forma de anotação é por meio de programas ab initio, que podem 
ser utilizados para modelar computacionalmente classes específicas de RNAs já 

bem descritas na literatura. Tal modelagem pode incluir não somente 
informação de sequência e estrutura, mas outros sinais como valor de energia 

livre da interação miRNA-mRNA e presença de motivos estruturais, por 

exemplo. As revisões mais recentes da literatura (BERNHART e HOFACKER, 
2009; MACHADO-LIMA et al., 2008) listam um total de 42 ferramentas de 

caracterização ab initio de ncRNAs.  
Uma análise mais detalhada dos programas descritos nos levou à criação 

de alguns critérios de seleção para inclusão no sistema. Foram excluídos 
programas que não se aplicavam para análise numa sequência individual ou 

numa estrutura, como aquelas que exigiram alinhamentos com outras 
sequências. Foram excluídos também aqueles programas disponibilizados 

apenas em versões online, ferramentas não disponíveis na plataforma 
Unix/Linux e programas descontinuados. Para caso de haver mais de um 

programa para uma mesma finalidade (como, por exemplo, para os RNAs 
como miRNA ou snoRNA), foi necessário fazer uma seleção ainda mais 

refinada. Isto resultou em dois cenários: (i) o uso de diferentes programas 
para um mesmo tipo de RNA, quando estes aplicavam diferentes abordagens 

computacionais para predição. Neste caso, a união de suas evidências fortalece 

uma anotação mais fiel de um determinado ncRNA; (ii) exclusão de programas 
específicos, quando estes não produziam resultados consistentes. Como 

exemplo é o programa Triplet-SVM, que, apesar de ser compatível para utilizar 
no pipeline, apresentou resultados questionáveis ou incoerentes, como 

retornar quantos miRNA foram encontrados, mas não quais, e localização nos 
candidatos. Assim, neste último critério, estes foram excluídos. Programas de 

busca de alvos de ncRNA, como no caso de genes-alvos de miRNA, também 
não foram incluídos no pipeline nesta fase inicial de anotação. Tais programas 

são para uma análise refinada, quando já se tem certeza sobre a classe do 
RNA. 

Após aplicados os critérios de exclusão, restaram apenas cinco programas 
(ARAGORN, tRNAscan-SE, snoscan, SnoReport e HHMMIR). A seguir serão 

detalhados os programas usados, agrupados por família de ncRNAs, bem como 
a idéia geral de suas metodologias. Todos os parâmetros empregados em 

programas ab initio foram seguidos conforme sugerido na publicação original, 

mas estes podem ser alterados pelo usuário, de acordo com suas necessidades 
específicas. 
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 tRNA/tmRNA 
 

 Foi utilizado o programa ARAGORN (LASLETT e CANBACK, 2004) e o 
programa tRNAscan-SE (LOWE e EDDY, 1997) para predição de tRNA. O 

programa ARAGORN adicionalmente ainda caracteriza tmRNAs. O programa 
ARAGORN utiliza um algoritmo heurístico próprio que busca identificar regiões 

B-box e, a partir desta, verificar a possível formação de estrutura “trevo” 

(cloverleaf) na sequência vizinha analisada. Já o tRNAscan-SE contém três 
componentes, sendo dois deles preditores de tRNA usando modelos de 

covariância treinados com sequências de tRNAs de diversos reinos buscando 
também sinais de A e B Box, e um para configuração da ferramenta. 
 
 

 snoRNA 
 

 Foram usados dois programas para predição de snoRNAs: SnoScan 
(LOWE e EDDY, 1999) e SnoReport (HERTEL et al., 2008). O programa 

SnoScan foi utilizado para detectar a classe de snoRNAs em genomas de 

eucariotos e arqueas (LOWE e EDDY, 1999). Esse programa utiliza modelos 
probabilísticos para buscar evidência de motivo guia de metilação em geral. Os  

snoRNAs são caracterizados por dois principais motivos de 
sequência/estrutura: C/D Box e H/ACA Box. Ambos são motivos/estruturas já 

descritas e conhecidas, do ponto de vista biológico, nos snoRNAs. O programa 
busca identificar seis componentes de snoRNA: box D, box C, região 

complementar a RNA ribosomal, box D (se a região complementar do rRNA 
não é adjacente ao box D), sítio de metilação do rRNA baseado na região 

complementar e hélice terminal quando presente (LOWE e EDDY, 1999). Em 
seu artigo Lowe e Eddy (1999) aplicam o SnoScan em levedura. Eles postulam 

limiares de pontuação significativa entre 25,91 até 43,55. Assim, considerou-
se o valor mínimo de bit score de 25 para análise do resultado. 

 O programa SnoReport (HERTEL et al., 2008) analisa as características 
de snoRNAs por meio de um SVM (Support Vector Machine). O SVM retorna a 

probabilidade da sequência ser pertencente a uma das classes. Probabilidade 
maior que 0,50 são considerados possíveis candidatos. Contudo, valores >0,90 

são considerados os com maior probabilidade de serem snoRNA e este foi 

considerado como limitar. 
  

 

 miRNA 
 

 Para caracterização de microRNAs (miRNAs) empregou-se o programa 

HHMMiR (KADRI et al., 2009), que utiliza Modelos Hierárquicos Ocultos de 

Cadeia de Markov (HHMM ou Hierarchical Hidden Markov Model) para modelar 
um miRNA precursor ou hairpin (Figura 15). HHMMs  tem dois tipos de estado: 

(i) estados internos: possuem seus próprios HMM, porém eles mesmos não 
podem emitir símbolos; e (ii) estados de produção: que são os únicos estados 

que podem emitir símbolos do alfabeto. A Figura 15 apresenta o molde de 
miRNA utilizado na modelagem do HHMM apresentado na Figura 16. 



32 

 

 

Figura 15. (a) molde miRNA hairpin utilizado para modelagem. MiRNA percurso é dividido em 

4 partes: “Loop” (Azul) que é um estado de saída e indels; “Extension” (Amarelo) região 

que pode variar de tamanho entre o Loop e Stem/Duplex; “microRNA” é a parte do 

stem/duplex; e “Pri-extension” é o restante do hairpin. (b) Exemplo dos rótulos feito em 

cada parte da sequência, sendo: L: Loop; E: Extension; R: MiRNA; P: Pri-miRNA (KADRI et al., 

2009).  
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Figura 16. O HHMM construído tem como base a estrutura de um microRNA percursos 

(micoRNA hairpin – Figura 15). Os estados internos do modelo são os nós com seu significado 

biológicos, conforme Figura 15a. Estado de produção é os de circunferência completa (circular 

solid lined), enquanto que pontilhados são estados silenciadores finais. M: estado de Match, N: 

estado de Mismatch, I: estado de Indel, Lend: estado final do Loop, Rend: estado final do 

miRNA, Pend: estado final do pri-extensão(Kadri et al., 2009). 

 

 

 O HMMIR baseou-se em 527 miRNA de H. sapiens extraídos do banco de 
dados miRBase(KOZOMARA e GRIFFITHS-JONES, 2011) como conjunto de 

treinamento e ~500 sequências aleatórias de hairpins como modelo negativo. 
Este programa utiliza basicamente 3 etapas em seu processo: (i) Predição de 

estrutura secundária: enovelamento das sequências candidatas, por meio do 
programa RNAfold (HOFACTER, 2009) para avaliar se existe uma conformação 

estrutural de um possível miRNA (já feita em outro módulo de nosso pipeline); 
(ii) Extração dos Hairpins: avaliar e extrair os possíveis miRNA hairpins, 

baseada no enovelamento obtido no passo anterior. Nesta etapa, pode-se 
definir o tamanho mínimo e o máximo de um hairpin e de um bojo, e o número 

mínimo de bases pareadas em um hairpin; (iii) Pré-processamento e 

classificação: os candidatos a miRNA hairpins passam pela rotulação (Figura 15 
e 16) e classificação, que é feita por um dos dois algoritmos de treinamento: 

Baum-Welch (BW) e MLE (Maximum Likelihood Estimate,Máxima 
Verossimilhança). Atualmente no pipeline é utilizado como parâmetro o valor 

de 0,71 com o algoritmo (BW), conforme descrito em Kadri et al. (2009). Este 
fornece uma média de 84% sensibilidade e 88% de especificidade. Ainda, 

praticamente não se tem diferença no desempenho de ambos os algoritmos 
BW-HHMMIR e MLE-HHMMIR, e usou-se o BW-HMMIR, conforme recomendado 

(KADRI et al., 2009).  
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o MÓDULO 4 – EVIDÊNCIA DE FALSOS-POSITIVOS 
 

O quarto módulo tem como objetivo a identificação de falsos positivos. 
Para isso foi utilizada busca por similaridade contra bancos de sequências 

protéicas e programa CPC (KONG et al., 2007).  
Na busca por similaridade, o pipeline tem como padrão executar um 

procedimento BLASTP contra o banco Swiss-Prot (BAIROCH et al., 2004) 

assumindo cobertura mínima de 90% na sequência query ou subject e 
identidade mínima de 85%. Para anotação de A. mellifera e N. vitripennis 

foram usadas também as sequências de proteínas já caracterizadas nestes 
organismos.  

O segundo programa empregado neste módulo é o CPC (Coding Potential 
Calculator (KONG et al., 2007)) que por meio de um SVM, utiliza 

características de uma ORF para avaliar se uma sequência tem potencial de ser 
uma proteína quando classificado como coding. Caso contrário, classifica-se a 

sequência como um ncRNA, quando classificado como non-coding. Todos esses 
resultados são analisados com uma coleção de programas auxiliares e scripts 

PERL. 
 

 
o MÓDULO 5 – EVIDÊNCIA DE EXPRESSÃO 

 

O módulo 5 faz uma nova análise de similaridade, desta vez para 

verificar se existe suporte de expressão para os candidatos. Assim, cada 
candidato é comparado com um banco de sequências expressas para confirmar 

sua transcrição. Neste caso, a análise de similaridade é mais estringente do 
que no módulo 1, uma vez que se quer validar a expressão contra dados 

obtidos para o mesmo genoma. Utilizou-se como limiares mínimos de 
cobertura da sequência query ou subject de 97% e identidade de 97%. No 

caso de A. mellifera, foram usados dados de EST (145mil) disponíveis no UCSC 
Genome Browser (FUJITA et al., 2010), bem como resultados de experimentos 

de RNA-Seq disponibilizados pelo grupo da Profa. Dra. Zilá Luz Paulino Simões. 
Para N. vitripennis e D. melanogaster os dados de EST no banco de dados 

dbEST (BOGUSKI et al., 1993) foram utilizados contendo 145mil ESTs e 885mil 
ESt, respectivamente. 
 

 

 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Na fase de integração de dados, foi criado um banco de dados para 
armazenar toda informação gerada pelo pipeline. A seguir, será descrito o 

conteúdo das 9 tabelas que compõem o banco, sumarizado o modelo Entidade-
relacionamento da Figura 17. 

Aos executar o pipeline, as informações dos candidatos são importadas na 

tabela Candis, que contém os seguintes campos, armazenando as seguintes 

informações: Código do Candidato, Nome do Candidato, Sequência, Energia 
Livre, Estrutura secundária, Tamanho, Cabeçalho, Início e Fim, Inferência Final, 

Evidência de expressão e Código do Projeto. Todo conjunto de sequências 
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anotado no pipeline está atrelado a um projeto. Ao executar o pipeline é 

solicitado o nome do projeto. Esta informação é armazenada na tabela 

TypeCandidate. Deste modo o campo Código do Projeto faz o relacionamento 

entre as tabelas Candis e TypeCandidate. 

Como já descrito anteriormente, foi feito um processo de seleção de 25 
bancos de dados descritos na literatura (ver módulo 1 para lista dos bancos). 

Para cada banco, toda informação disponível foi extraída, modelada e 
armazenada no banco do pipeline. Estas informações foram armazenadas em 

duas tabelas: DB e ncRNAdb. Informações de sequências de proteínas e dados 

de expressão também são armazenadas nestas tabelas. A tabela DB contém 

informações de Código do Banco de Dados, Nome, URL, Descrição (Data e 
versão), família de RNA, Tipo de Dado (e.g. experimental, in silico), 

Organismo, Fonte dos dados e Observação; enquanto que a tabela ncRNAdb 

contém os campos cabeçalho (header), sequência, descrição, Código do Banco 
de Dados e Código do Tipo de RNA. No caso, o campo Código do Banco de 

Dados permite o relacionamento entre DB e ncRNAdb para mapear quais 

bancos de dados contém quais sequências. Ainda, O Código do Tipo de RNA é 

que permite o relacionamento com a tabela TypeRNA. Esta contém os campos 

da Classe do RNA e uma Descrição. Deste modo, além de saber quais bancos 

possuem quais sequências, pode-se saber a qual tipo de RNA essa sequência 
pertence e, deste modo, é possível discriminar esses detalhes no relatório da 

anotação final. Assim, contém uma lista de 86 classes distintas de ncRNA, 
sendo algumas mais genéricas. Esses dados são novamente utilizados na 

comparação com os módulos do pipeline. Ainda na mesma tabela DB são 

armazenadas as informação geradas pelos programas ab initio utilizados.  
 

 
 ANOTAÇÃO FINAL 

 
A anotação final, após a execução de cada módulo, também é armazenada 

no banco de dados do pipeline de modo a se relacionar com as informações já 

detalhadas. A tabela ToolsResults armazena os resultados da anotação pelos 

programas ab initio. As informações armazenadas nesta tabela são: Código do 
Candidato, Código do Projeto, Código do Banco de Dados, o cabeçalho (no caso 

do resultado integral do programa ab initio), Início, Fim, Escore, Código do 
Tipo do RNA, Fita, obtidos (e.g. pontuação, saída completa de um preditor) na 

execução desses programas. Assim, a execução dos módulos 2, 3 e parte do 4 
(pelo programa CPC) é armazenada nesta tabela. Com isso, a partir dos 

Códigos armazenados nesta tabela (ToolsResults), conseguiu-se mapear, 

para cada resultado, qual ferramenta o gerou. Os módulos que utilizam busca 

por similaridade armazenam os dados na tabela Blast. Esta tabela contém o 

Código da sequência do BD (relacionando assim com a tabela ncRNAdb), 

Código do Candidato, Código do Projeto e detalhes das informações do 

resultado BLAST tanto do query e do subject (Nome das sequências, tamanho, 
início e fim de alinhamento, fita, escore, e-valor, identidade etc). Assim, com 

essas informações armazenadas no banco, é possível buscar qual candidato 
contém qual evidência do tipo de RNA.  
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Figura 17. Modelagem Entidade Relacionamento do banco de dados do pipeline 

 

A tabela RunEvidence contém a referência de quais módulos foram 

executados e em que candidatos, armazenando o Código do Banco de Dados, 
O Código do Projeto é um campo binário para saber se rodou ou não o 

programa. Isto permite uma flexibilidade na escolha de quais módulo o usuário 
quer utilizar, permitindo execução parcial do pipeline. 

A anotação automática final é feita a partir da análise dos resultados de 

cada módulo que estão armazenados nas tabelas ToolsResults, Blast, 

RunEvidence. Os resultados dessas tabelas são extraídos e o melhor resultado 

obtido em cada um dos módulos é armazenado na tabela AnnotationSummary 

que possui 4 campos: Código Projeto, Código do Candidato, Código do Banco 

de Dados e Código do Tipo de RNA. Após a inserção dos dados de cada módulo 
nesta tabela, um script analisa e infere o resultado final no campo Inferência 

Final da tabela Candis. 

A análise final tem como resultado uma de quatro possíveis respostas: (i) 

tipo específico de ncRNA: neste caso todos os resultados apontam para uma 
classe específica de RNA; (ii) “ncRNA”: os resultados apontam a evidência para 

mais de um tipo específico  ncRNA; (iii) proteína: que considerado falso 
positivo a partir de resultado positivo pelo CPC ou por similaridade contra o 

banco de proteínas; e (iv) sem evidência: não obteve resultado acima dos 
limares para qualquertipo de RNA ou proteína, não apresentando assim 

qualquer tipo de evidência de anotação. 
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 TECNOLOGIAS USADAS NO DESENVOLVIMENTO DO PIPELINE 

 

Todo o pipeline foi desenvolvido para plataformas Unix/Linux com a 

linguagem de programação PERL e banco de dados MySQL. Para tarefas 
pontuais, foram utilizadas bibliotecas BioPERL (STAJICH et al., 2002). O 

pipeline é executado em linha de comando, sendo necessário fornecer como 
parâmetro o nome de um arquivo multifasta com os candidatos individuais. 

Cada execução do pipeline é associada ao nome de um projeto, que também é 

fornecido como parâmetro de linha de comando.  
O resultado final da anotação é apresentado em um relatório HTML. A 

Figura 18 apresenta um exemplo do resultado do relatório geral de anotação 
dos candidatos, enquanto que as Figuras 19 e 20 mostram os detalhes dos 

resultados de um candidato para uma anotação manual. Na Figura 18, cada 
linha é uma sequência anotada. As colunas coloridas apresentam cada 

ferramenta utilizada com evidência de cada candidato, quando encontrado. Os 
símbolos (+) ou (-) indicam a fita do DNA e os valores numéricos são os 

escores dos programas. Neste exemplo, há três candidatos sendo um definido 
como da classe de miRNA por meio da evidência do programa HMMIR; o 

segundo um ncRNA, pois obteve duas evidências de tipos diferentes de ncRNA 
o que não se conclui uma classe específica, mas a evidência de ser um ncRNA; 

e por fim, o resultado de um programa de snoRNA. Ao escolher um candidato 
particular, uma anotação detalhada para inspeção manual do usuário é 

apresentada. Este segundo relatório apresenta detalhes da anotação como: 

outros resultados BLAST, com descrição do banco comparado, tamanho e 
composição de nucleotídeos da sequência, possível estrutura secundária e 

energia livre, por exemplo. 
O sistema pode gerar também formato para ser aberto por programas de 

planilha (formato CSV). 
 

Figura 18. Exemplo do resultado do relatório da anotação do pipeline contendo e evidência de 

cada módulo, bem como uma inferência final em quatro sequências, sendo: Seq_1 inferida 

como miRNA com evidências de similaridade, predição ab initio e estrutural (Rfam/Infernal); a 

Seq_10 é falso positivo, dado resultado com o banco Swiss-Prot; Seq 223 sem evidência 

alguma de anotação; e por fim, Seq_578 inferido como “ncRNA” já que possui mais de uma 

evidência de ser de diferentes classes de RNA. 
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Figura 19. Detalhe do resultado da anotação para um candidato. 

 

 

Figura 20. Detalhe do resultado da anotação para um candidato apresentando detalhes da 

sequência, bem como da estrutura secundária. 

 

4.2 APLICAÇÕES DO PIPELINE 

 

Este pipeline foi aplicado em estudos in silico ou mesmo experimentais 
de projetos do grupo deste pesquisador ou com colaboradores. Nesta seção, 

apresentamos os resultados da aplicação de nosso sistema para os 7232 
candidatos de Apis, 5286 candidatos de Nasonia e 2317 candidatos de 

Drosohpila, obtidos plea análise descrita no Capítulo 2. A Tabela 5 apresenta o 
resultado geral da anotação automática. 

Destes candidatos, aproximadamente 60% apresentaram alguma 
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evidência de ser ncRNA; 3% têm indicação de serem falsos-positivos; e 37% 

não têm evidência de anotação).   
 
 
Tabela 5. Relatório geral da anotação de ncRNA dos candidatos de cada genoma. 

 

Após a obtenção dos resultados da análise dos candidatos fez-se um 

cruzamento da posição destes no genoma com os dados da anotação dos 3 
genomas. Esta análise revelou um pequeno número de candidatos em regiões 

anotadas como genes codificadores de proteína (Tabela 6). Porém, estes 

candidatos não possuem informação de fita e assim podem corresponder a 
transcritos ncRNAs antissenso, que só podem ser descartados por uma 

validação experimental.  Outros poucos candidatos apresentam sobreposição 
com dois ou mais genes de proteína. Isso pode indicar regiões altamente 

conservadas entre organismos evolutivamente próximos, como é o do presente 
estudo, onde 3 espécies de insetos (2 Hymenoptera e 1 Diptera) foram 

investigadas. Essa conservação de sequências longas podem ser indicativas de 
micro-sintenia ou sintenia. Não se pode descartar a possibilidade da existência 

de ncRNA nas regiões intergênicas de tais mRNAs. No entanto, no relatório 
final da anotação dos três organismos, optou-se por uma abordagem 

estringente/conservadora classificando estes candidatos como falsos positivos. 
A etapa de busca por similaridade no banco Swiss-Prot foi feita apenas para os 

genomas que possuem anotação inicial de Apis e Nasonia, como forma de 
complementar a análise de falso-positivo. 

 

Tabela 6. Localização genômica dos candidatos em cada espécie. 
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A tabela 7 mostra o cruzamento dos candidatos com os dados de 

expressão. Apis mellifera apresentou maior quantidade de candidatos com 

evidência de expressão. Apesar de ser um resultado natural, esta evidência 
indica que quanto maior o uso de dados de expressão de diversas fontes maior 

o aumento da validação de transcrição dos candidatos obtidos via análise in 
silico. 

 

Tabela 7. Candidatos com evidências de expressão e anotados como ncRNAs. 

 

 
Em particular aproximadamente 30% dos candidatos a miRNA  possuem 

suporte experimental em bibliotecas de cDNA ou afins (RNA-Seq ou EST) de 
Apis mellifera geradas a partir de amostras de diferentes tecidos e/ou fases do 

desenvolvimento. Desse conjunto de 30% de miRNA com evidência de 

expressão, há 386 candidatos conservados entre Apis e Nasonia; 32 
conservados entre Apis e Drosohpila; e 21 conservados nos três genomas. 

Curiosamente, foram encontrados apenas dois candidatos classificados 
como microRNAs conhecidos e disponibilizados no miRBase (KOZOMARA e 

GRIFFITHS-JONES, 2011), estes ainda sem evidência de expressão. Uma 
possível explicação é que o repertório de microRNAs conhecidos nesses 

genomas é pequeno, se comparado a outras espécies de animais. Sendo 
assim, os dados estão indicando a existência de novos microRNAs, 

potencialmente específicos de Hymenoptera ou de insetos. Ou seja, os dados 
disponíveis no miRBase provavelmente não têm sobreposição aos encontrados 

neste projeto, que dados são potencialmente miRNA espécie-específica. 
Por fim, a distribuição dos candidatos com expressão por conjunto de 

dados é apresentada na Tabela 8. Como se esperava, a quantidade maior é 
vinda do conjunto de dados ApisXNas, incluindo os miRNA. 
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Tabela 8. Distribuição dos candidatos de A. mellifera, N. vitripennis e D. melanogaster por 

conjunto de dados que tiveram evidência de expressão. 

 
 

 

4.3. UMA ESTIMATIVA DA ESPECIFICIDADE DO PIPELINE 

 

 Uma questão natural que pode ser postulada é qual o grau de 

confiabilidade da anotação realizada pelo pipeline desta pesquisa. Para fazer 
esta avaliação, usou-se dados experimentais de ncRNA. A partir dos dados de 

repositório, selecionou as sequências de 14 bancos que continuam apenas 
dados experimentais. Estes representavam um total de 4.827.730 sequências. 

Deste conjunto foi selecionado aleatoriamente um subconjunto de três mil 
sequências, com tamanhos variados (Tabela 9). Em seguida, foi feito o 

embaralhamento destas três mil sequências, e o resultado foi submetido à 
análise do pipeline. 

 Os mesmos critérios já explicados neste capítulo e utilizados para 
anotação em Hymenoptera e Diptera foram utilizados. A Tabela 10 resume o 

resultado de desempenho do pipeline. Duas análises diferentes, a partir dos 
resultados obtidos da anotação automática foram feitas (Caso 1 e Caso 2). No 

Caso 1, há o resultado obtido via critérios já descritos. Neste caso, 

considerando que se forneceu um conjunto para anotação neste teste de não 
ncRNAs e tudo que for anotado como tal é considerado erro (falso-positivo), 

temos uma especificidade 83% com 552 falsos-positivos (FP). No caso 2, 
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foram considerados apenas os candidatos com mais de uma evidência. Nesta 

segunda hipótese, obteve-se uma taxa de apenas 3,4% de sequências falso-

positivo. Estes resultados indicam que uma priorização de candidatos baseada 
no número de evidências deve ser efetiva para determinar os experimentos. 

Tabela 9. Lista de sequências de RNAs selecionadas quanto ao tamanho, com base em dados 

de bancos experimentais de ncRNA. 

 
 

  
 

Tabela 10. Resultado da anotação das 3mil sequências aleatórias obtidas de bancos de dados 

experimentais. 

 
 
 

 
 

 

  

 Em seguida, ainda foi realizado outra análise. Considerando apenas o 
Caso 1, indagou-se a respeito de quais programas apresentaram evidência de 

FP (Tabela 11). Observou-se que o gargalo está principalmente nos programas 
HHMMIR e SnoReport, que fazem a predição de miRNA e snoRNA, 

respectivamente. Somente o HHMMIR é responsável por 41,5% de falsos 
positivos, devendo-se considerar a evidência deste programa com certa 

cautela. 
 Este tipo de evidência levanta dois principais questionamentos sobre a 

anotação de ncRNA. O primeiro é que similaridade entre classes distintas de 
ncRNA pode existir. Por exemplo, há casos descritos na literatura de 

similaridades (e.g. Localização genômica, sequência, motivos) entre miRNA e 

snoRNA (SCOTT e ONO, 2011; ONO et al., 2011). Isso torna um desafio de 
modelagem computacional para anotação de RNAs. 

 Outro aspecto é: se for considerado o caso anterior mencionado de 
similaridade entre miRNA e snoRNA, este fato torna a execução de apenas um 

programa não ser a melhor estratégia. Por exemplo, se executar somente um 
programa de miRNA, muitas vezes pode identificá-lo como tal, quando na 

verdade é um snoRNA. Ou seja, a ordem do programa pode também interferir 
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no resultado obtido e na conclusão sobre o candidato. Deste modo, apesar da 

estratégia de executar um candidato em todos os módulos, classificar tal 

candidato como sendo da classe “ncRNA”, esta estratégia ajuda a evitar tal 
julgamento e ainda permite analisar o resultado obtido em mais de uma 

abordagem, quando este existir. 
 

Tabela 11. Relação das classes e programas do caso 1 que foram definidos como FP. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Estes resultados ressaltam a importância de um processo final de 

anotação manual, mesmo com o levantamento de inúmeras fontes de 
validação. Neste contexto, a anotação automática é uma etapa preliminar 

importante a enumeração de possíveis resultados satisfatórios a serem 
posteriormente refinados pela análise manual. 
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CAPÍTULO 5. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA ESTUDOS DE 
ncRNA 

  
  

 Neste trabalho foi desenvolvido dois estudos para caracterização de 
ncRNAs: um de caráter geral e um de caráter específico. Objetivo é buscar 

métodos alternativos para estudo de ncRNAs. O primeiro estudo teve como 
propósito o desenvolvimento de uma metodologia de caracterização de famílias 

de ncRNAs independentemente de similaridade de sequências, numa tentativa 
de facilitar a caracterização de elementos mais divergentes de famílias 

conhecidas. O segundo estudo visava à caracterização de uma famíla particular 
de ncRNAs, os promoter-associated short RNAs (pasRNAs). Esta etapa foi 

realizada em colaboração com o Prof. Dr. André Yoshiaki Kashiwabara e o Dr. 
Francis de Morais Franco Nunes. 
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5.1. BUSCA ESTRUTURAL DE ncRNA 

 

5.1.1. INTRODUÇÃO 

 

 Menzel e colaboradores (2009) destacam dois tipos de abordagem 
utilizando a informação de estrutura secundária na busca de ncRNA:  

 
 (i) abordagens que necessitam de um padrão em um 

descritor/linguagem, como os programas RNAMotif (MACKE et al, 

2001), RNABOB (http://selab.janelia.org/software.html) (EDDY, 
unpubl.) ou Palingol (BILLOUD et al. 1996); 

 
 (ii) abordagens que utilizam alinhamentos estruturais e são criados 

modelos estruturais, como por exemplo, o INFERNAL (NAWROCKI et 

al., 2009). 

 
 Alinhamentos são geralmente influenciados pela similaridade das 

sequências, dificultando a caracterização de membros mais divergentes de 
uma família. As abordagens que utilizam padrões em geral requerem a 

construção manual destes padrões a partir de uma estrutura consenso para 
cada classe de ncRNAs, que geralmente requerem intervenção manual 

novamente. Desta maneira, em todas as abordagens é difícil a caracterização 
de novas famílias de ncRNA para as quais não se tem uma estrutura consenso 

ou informação a priori pré-caracterizada. 
 O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de uma metodologia de 

caracterização de famílias de ncRNAs que fosse independente de similaridade 
de sequência primária. Ainda, que fosse independente de alguma informação 

prévia, seja por um especialista ou alinhamento, considerando apenas que 

exista uma similaridade estrutural dentro de cada família. Isto poderia permitir 
descobrir novos membros com sequências bem divergentes. A finalidade ainda 

era tentar uma metodologia totalmente ab initio, que permitisse a 
caracterização de uma família apenas a partir das predições individuais in silico 

de estrutura secundária.  
Neste capítulo relataram-se as tentativas neste sentido, bem como os 

resultados obtidos. Embora não tenha sido bem sucedido em criar uma 
metodologia de classificação alternativa, acredita que o processo e os 

resultados mostram as grandes limitações da predição ab initio de estruturas 
secundárias de  ncRNAs e de comparação de distância estrutural, bem como 

estabelece um protocolo que pode ser utilizado para avaliações de novas 
metodologias que venham a surgir.  
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5.1.2. METODOLOGIA 

 

Nossa idéia principal era caracterizar as famílias de ncRNAs a partir de uma 

medida de distância entre as predições ab initio da estrutura secundária dos 
membros de uma mesma família. Para isso foram utilizadas várias 

metodologias de predição e calculadas as distâncias estruturais, usando-se o 
programa RNAdistance (HOFACKER, 2009). 

 

 
 Predição ab initio das estruturas 

 
 Existem várias metodologias para predição ab initio de estrutura 

secundária de ncRNAs, utilizadas por diferentes programas (MACHADO-LIMA et 
al., 2008). Para este estudo, foi selecionado um programa para cada 

metodologia. A Tabela 12 mostra os programas utilizados, bem como sua 
metodologia de predição.  
 

Tabela 12. Lista dos preditores de estrutura secundária de RNA utilizados na análise de 

comparação estrutural entre famílias de RNA. 

Preditor Método usado Referência 
CentroidFold Estimador gamma-centróide Hamada et al., 2009 

CONTRAfold Probabilístico (CLMM***) Do et al., 2006 

RNAfold MFE* Hofacker, 2009 

RNAshapes Probabilístico e MFE Steffen et al., 2006 

Sfold Amostra Estatística (Ensemble**) Ding et al., 2005 
*MFE – Minimum Free Energy ou minimização da energia livre; ** Conjunto do espaço amostral de 
estruturas sub-ótimas; *** Conditional Log Linear Model (CLLM) que á uma generalização de SCFG. 

 

 

 Conjunto de dados para teste: Rfam 
 

Para testar o método proposto, selecionou-se um conjunto de famílias de 
RNA a partir dos dados da versão 9.1 (dezembro de 2008) do banco de dados 

Rfam (GARDNER et al., 2009). Esta versão possui 1371 famílias de RNA. Foi 

adotado o mesmo critério descrito por Do et al. (2006), que selecionou apenas 
famílias que tinham sua sequência/estrutura secundária com a menor porção 

de nucleotídeos não pareados e bases não-{au, cg, gu}. Ainda foi considerada 
apenas a informação das sequências seed de cada família, ou seja, aquelas 

sequências consideradas representantes em cada família. Ao final desta etapa 
restou um total de 205 famílias, das quais foram escolhidos aleatoriamente um 

número menor de 19 famílias, totalizando 758 sequências, para viabilizar a 
realização dos testes de maneira relativamente rápida. 

 
 

 Caracterização estrutural das famílias 
  

 No teste feito para analisar a viabilidade do método proposto, procurou-

se a caracterização de famílias por meio da estrutura secundária. Esta poderia 
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ser feita a partir de uma estrutura consenso ou da escolha de um 

representante da família para definição da estrutura. Entretanto isto ainda não 

fornecia uma métrica adequada para dizer se uma dada sequência qualquer, 
quando comparada a uma família, se pertence ou não a esta família. 

 Deste modo, foram aplicadas duas métricas diferentes de comparação 
para testar tal hipótese. 

 
 

 Caracterização das famílias: centróide mais distância 
do outlier 

 
 

 Estrutura ótima 
 

Para caracterização de uma família sem o cálculo prévio de uma 
estrutura consenso, utilizou-se a sequência centróide, ou seja, aquela que 

minimiza a soma das distâncias em relação às outras sequências. Esta medida 

é associada à distância do outlier (a sequência mais distante do centróide), 
para estabelecer um critério de inclusão na família: as sequências candidatas 

devem ter sua distância estrutural para o centróide menor ou igual à distância 
do outlier. Assim, o elemento de maior distância em relação ao centróide 

fornece um limite máximo de diferenças entre os elementos desta família.  
A figura 21 ilustra o procedimento: para uma dada família A, foram 

comparados todos os elementos desta família entre si. Aquele que possui a 
menor soma de distâncias estruturais em relação aos outros é considerado o 

centróide (círculo vermelho). A partir do centroide, verifica-se qual o elemento 
que tem a maior distância em relação ao centróide desta mesma família. Isto 

fornece um intervalo de distância (círculo azul). Este procedimento é repetido 
para todas as famílias. 

 

 

Figura 21. Esquema representativo do cálculo do centróide (círculo vermelho). A estrutura de 

maior distância em relação ao centróide fornece o intervalo máximo de variação (distância) 

daquela família. 
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Para observar se este critério é promissor, foi verificado se ele era capaz 

de efetivamente garantir a separação das famílias. Ou seja, a distância da 
estrutura predita para cada uma das sequências de cada uma das famílias foi 

comparada com a estrutura do centróide de todas as famílias, verificando-se o 
critério de seleção garantia a classificação correta (Figura 22).  

 
 

 ensemble e o cluster mais denso 
 

Utilizando o mesmo protocolo explicado (centróide com o outiler2), foi 
feito outro experimento. A estrutura secundária foi obtida pelo agrupamento 

(cluster) mais denso3 e o centróide do conjunto de N-estruturas sub-ótimas 
(ensemble). Isso se justifica, pois existem RNAs que podem ter mais de uma 

conformação, dependendo de sua interação. Além disso, nem sempre a 
estrutura ótima encontrada por um preditor é a mais próxima do RNA in vivo. 

Portanto, a análise de N-estruturas sub-ótimas pode fornecer uma evidência 

mais próxima da estrutura “real”. 
 

 

 

Figura 22. Esquema representativo de comparação entre famílias diferentes. Compara-se 

todos os elementos da família B contra apenas o centróide da família A para verificar quantos 

elementos de B “pertencem” ou não a família A. 

 

                                                 
2
 É um valor atípico, ou seja,valor observado que contém um grande discrepância (afastamento) dos demais do 

conjunto. 
3
 O Cluster que contém a maior quantidade de estruturas sub-ótimas 
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O programa de predição Sfold (DING et al., 2005) fornece tanto a 

estrutura secundária do centróide do ensemble quando a do cluster mais 

denso. Assim, utilizou-se este programa para testar esta hipótese. 
Em complementar, ainda que o Sfold gere um número estatisticamente 

significante de ensemble, buscou-se avaliar a contribuição do número mínimo 
de estruturas sub-ótimas. Assim, foram gerados 10 e 50 estruturas sub-ótimas 

e o centróide em cada N-estruturas geradas é que foi considerado como 
estrutura secundária para análise. Por fim, ainda foi testado o mesmo 

procedimento, mas repetindo para uma amostragem de 30 vezes esse 
protocolo. 

 
 RNAdistance: cálculo da distância estrutural 

 

Para cálculo da distância estrutural foi usado o programa RNAdistance do 
pacote Vienna RNA Secondary Structure Package (HOFACKER, 2009). Este 

programa recebe uma lista de estruturas secundárias no formato dot-bracket, 
obtido via preditores, como entrada e fornece uma pontuação da 

dissimilaridade das estruturas. Quanto mais próximo de zero, mais similares 

são as estruturas. Existe ainda parâmetro -D?, onde ? são as opções da 
representação da estrutura secundária para ser usado no cálculo da distância 

(Tabela 13). Todas as opções foram consideradas nesta análise. 
 

Tabela 13. Possibilidades de representação de estrutura secundária disponível no 

RNAdistance. 

 
 

 Análise da estrutura real e cluster de estruturas 
 

 O banco de dados RNA FRABASE (POPENDA et al., 2010) disponibiliza 

dados de estruturas secundárias extraídas de bancos de dados experimentais 

de estruturas terciárias. Deste modo, procurou-se verificar se o cluster mais 
denso é o que possuí a estrutura real do RNA, ou em caso contrário, em qual 

cluster se localiza a estrutural real. Foram selecionados para este experimento 
11 RNAs de diferentes organismos (ver Tabela 19 para detalhes). O processo 

envolveu o programa RNAshapes para gerar estruturas sub-ótimas. Neste caso 
utilizou-se os parâmetros -e 500, -p 1 e -s para pegar o espaço de sub-

estruturas completo e sem qualquer restrição do nível de abstração. Ou seja, a 
estrutura como no formato dot-bracket sem simplificações. Em seguida, foi 

usado o programa RNACluster (LIU et al., 2008) para fazer a clusterização e 
este resultado foi analisado. Importante ressaltar que o programa Sfold não foi 

utilizado, pois ele não fornece a lista dos clusters, apenas a estrutura 
secundária final. 
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5.1.3. RESULTADOS 

 

Todas as 19 famílias escolhidas foram fornecidas para cada um dos 

preditores de estrutura secundária testados. Estes preditores cobrem as mais 
diversas metodologias de determinação da estrutura secundária: estrutura 

ótima; cluster mais denso do conjunto de N-estruturas sub-ótimas (ensemble); 
e centróide do ensemble. Importante destacar que nem sempre a estrutura de 

menor energia livre encontrada (estrutura ótima) é a mais próxima do RNA in 
vivo. Portanto, a análise de N-estruturas sub-ótimas (ensemble) pode fornecer 

uma evidência mais próxima da estrutura “real”. Em seguida, foi feita a 
comparação de distância entre as estruturas por meio do programa 

RNAdistance. Para cada experimento, a comparação da distância estrutural via 

centroide4 foi feita. 
A partir da Tabela 14 percebem-se os resultados em cada um dos 

preditores. Nesta tabela foi contabilizadaa quantidade de sequências 
classificadas em famílias que não a família original. Numa inspeção desta 

tabela verifica-se que a predição de 50 sub-estruturas (1 amostragem) é a que 
está gerando o menor número de resultados errados. Mesmo a análise via 

Sfold, pela estrutura centróide do ensemble e o cluster mais denso, não 
apresentou um resultado melhor que as 50 sub-estruturas ótimas. 

 

Tabela 14. Resultado da comparação estrutural com 19 famílias selecionadas. Em amarelo 

indica qual o resultado do preditor que obteve o menor número de elementos de outras 

famílias pertencente à família comparada. 

 
 

                                                 
4  Considera-se o centróide da família aquela estrutura/sequência que tem a menor distância estrutural contra todos os 

elementos da própria família. A partir do centróide tem-se a distância máxima e mínima para comparar contra outras 

sequências de outras famílias e, assim, determinar se essas outras sequências pertencem a essa família (caso esteja 

dentro desse intervalo). 



51 

 

Entretanto, se olharmos apenas para o preditores de estrutura 

secundária (estrutura ótima – CONTRAfold, CentroidFold, RNAfold e 

RNAshapes) este resultado encobre um detalhe na informação desta 
comparação. A Tabela 15 mostra resultado em detalhes da mesma 

comparação, mas agora das 19 famílias entre si para o preditor CONTRAfold, 
que apresentou menor quantidade de resultados ruins na abordagem de 

comparação estrutural entre as famílias (Coluna # Famílias). 
 

Tabela 15. Resultado da comparação estrutural com 19 famílias selecionadas apenas para o 

programa CONTRAfold. 

 
 
Mesmo neste resultado, analisando o método de comparação via 

centróide, fica nítido que as sequências de outras famílias foram consideradas 
como pertencentes a mais de uma família. Ou seja, significa que uma dada 

estrutura, além de ser de sua própria família, também foi determinada como 
pertencente a outra família, pelo menos uma vez para cada sequência. Esse 

resultado gerou dúvida sobre qual etapa pode ter levado a tais resultados. 

Será que o problema de distinção estrutural está na predição de estrutura 
secundária? Ou está nas métricas que determina a distância estrutural entre as 

famílias? 
 Para responder a ambas as perguntas, foi considerado apenas o 

resultado da predição pelo programa CONTRAfold, tomando-se como ponto de 
partida a família RF00028, que apresentou o pior resultado.  

A Figura 23 apresenta o resultado apenas da família RF00028, analisando 
a predição da estrutura secundária e o tamanho de cada sequência, a partir do 

centróide da família até sequências mais distantes. Já a Figura 24 apresenta 
um grafo do resultado da comparação entre 6 famílias. Os números nas 

arestas indicam respectivamente: o número de elementos de uma família que 
foi encontrado como sendo da outra família; e a quantidade de elementos 

daquela família comparada, sendo que o sentido da aresta indica qual família 
(origem) apresentou elementos dentro da família comparada (destino). 

Somente a estrutura secundária do centróide da família RF00028 e os 

elementos apenas da família RF00035, bem como a distância da comparação 
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estrutural são apresentados na Figura 25. 

 

 

Figura 23. Análise das estruturas secundárias preditas e tamanho das sequências da família 

RF00028 com o programa CONTRAfold. 

 Ao analisar todos os casos, observou-se que tanto na predição quanto 
nas métricas há problemas. Primeiro, o algoritmo de distância/métrica usado 

que obteve melhor resultado (-DF) do RNAdistance, em alguns casos, 
demonstrou ter comportamento de pontuação inadequado entre estruturas 

completamente diferentes e de grau de complexidade distinto (Figura 24 - Ex.: 
um simples hairpin loop similar a uma estrutura complexa com multiloop, e 

vários hairpin loop). Segundo, percebeu-se uma alta variabilidade na predição 
da estrutura secundária dentro da própria família, o que faz com que o critério 

de intervalo baseado no centróide seja variável a ponto de sequências de uma 

família A serem caracterizadas também em outras famílias. Mesmo observando 
apenas uma família (Figura 23) observou-se uma variabilidade na predição ab 

initio desde o centróide até o outlier. Consequentemente, falhas na predição ab 
initio muitas vezes tornam a comparação estrutural inviável. Uma análise das 

famílias RF00028 e RF0035 ilustra estas falhas (Figura 25): verificou-se a 
drástica diferença na predição de estrutura secundária, e mesmo assim, todos 

os elementos da família RF00035 foram determinados como pertencentes a 
família RF00028, utilizando-se o programa RNAdistance e as medidas da 

comparação estrutural.  
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Figura 24. Exemplo do resultado de seis famílias comparadas. A seta preta indica qual família 

apresentou resultado na outra família. Neste sentido, a notação valor1/valor2 na seta preta 

indica, respectivamente, a quantidade de sequências que foram determinadas dentro da 

família-destino e a quantidade total de sequências da família-origem. 

 

 Uma última análise foi feita. A hipótese era, então verificar se o cluster 
mais denso contém ou não a real estrutura de um RNA. E caso ele esteja num 

cluster, qual é este cluster. Para este experimento foram usadas as estruturas 
secundárias de 11 RNAs, extraídas do banco de dados RNA FRABASE 

(POPENDA et al., 2010). Este banco disponibiliza a estrutura secundária de 
RNAs, obtidas de bancos experimentais como PDB (BERNSTEIN et al., 1977) 

ou NDB (BERMAN et al., 1992). Os programas RNACluster/RNAshapes foram 
usados para gerar as estruturas sub-ótimas e a clusterização. Deste modo foi 

possível localizar em qual cluster estava a estrutura real e não comparar as 
famílias. As famílias selecionadas, bem como os resultados são apresentados 

na Tabela 16. 
 Neste resultado, percebe-se que, em 91% dos casos analisados, o 3º 

cluster mais denso é onde localiza a estrutura real. Este resultado pode ser 

aplicado no estudo de predição de estrutura secundária no que se refere a 
ajudar a diminuir o espaço de busca de possíveis  estruturas secundárias mais 

próximas do real (experimental). Assim, pode contribuir para tornar os 
algoritmos mais factíveis de serem utilizados em longas sequências. 

 Menzel et al. (2009) destacam na conclusão de seu artigo que a 
variabilidade estrutural de RNA é um desafio para novas abordagens 
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computacionais: “[...] Thus, the structural variation, indeed, poses novel 

challenges in constructing efficient RNA search tools [...]”. Este trabalho 

publicado posteriormente a esta análise, confirma que as hipóteses e ideias 
testadas foram plausíveis e, apesar dos resultados encontrados, o pesquisador 

está no caminho correto buscando solução para um desafio e assim 
preenchendo um nicho na pesquisa estrutural de RNA. 
 

 

Figura 25. No topo há as sequências da família RF00035 que foram determinadas como 

pertencentes à família RF00028. Entretanto, a recíproca não é verdadeira. Assim, nenhuma 

sequência da família RF00028 pertence à família RF00035. 

 

Tabela 16. Resultado da análise de 11 estruturas de RNA extraída do banco RNA FRABASE 

para verificar se o cluster mais denso é o que tem a estrutura real. 
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5.2. pasRNA: CARACTERIZAÇÃO DE NOVOS ncRNAs 
 

5.2.1. INTRODUÇÃO 

 

Experimentos de tiling arrays em linhagens de células humanas, juntamente 

com dados de sequenciamento de alto desempenho (high-throughput 
sequencing), resultaram na descoberta de uma famílias de RNAs curtos 

associados à regiões promotoras de genes codificadores de proteínas 
(promoter-associated short RNA- pasRNA ou PASRs) (KAPRANOV et al., 2007; 

FEJES-TOTH et al., 2009; TAFT et al., 2009). Estas moléculas localizam-se na 
região em torno de Sítios de Início de Transcrição (TSS, do inglês, 

Transcription Start Site). O papel biológico deste RNA ainda é algo a ser 
elucidado, mas evidências demonstram seu impacto no processo de regulação 

de expressão gênica. Um exemplo é o experimento de Fejes-Toth e 

colaboradores (2009) onde foi observada a regulação entre o mRNA de MYC. 
Uma vez que os pasRNA foram descritos em humanos e comparados com 

alguns experimentos realizados em camundongos, faz-se necessária uma 
análise em outros genomas, em busca de sinais de conservação e/ou 

diferenças grupo-específicas. 
O potencial papel regulador, pertinente à questão da definição de casta 

em abelha, e sua localização em torno dos sítios de início de transcrição, levou 
o pesquisador a tentar desenvolver um caracterizador de sequências desta 

família.  
 

5.1.2. METODOLOGIA 

 

Numa visão geral, a análise dos pasRNA foi realizada em 5 passos: (i) 
obtenção do conjunto de dados de pasRNA e TSS (sequências e coordenadas); 

(ii) análise computacional para identificar um tamanho padrão de pasRNA; (iii) 
montagem dos clusters de pasRNA; (iv) análise dos reads senso/antissenso na 

região do TSS; (v) preditor de pasRNA: modelagem probabilística para análise 
da evidência (um sinal) de pasRNA na região do TSS. Estas etapas serão 

descritas neste capítulo. 
 
 

 Conjunto de dados de pasRNA e TSS 

 

 Um total de 2.844.513 sequências únicas de pasRNA  provenientes de 

sete espécies (Homo sapiens, Mus musculus, Caenorhabditis elegans, Ciona 
intestinalis, Gallus gallus, Arabidopsis thaliana e Drosophila melanogaster) 

foram recuperadas da base de dados deepBase (YANG et al., 2010 - 
http://deepbase.sysu.edu.cn/), versão 1.2 (de 2010). As informações de TSS 

(Transcription Start Sites) foram extraídas conforme descrito pelo deepBase. 
Além disso, foram incluídos os dados de TSS do Ensembl (FLICEK et al., 2011) 
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depositados no UCSC Genome Browser (FUJITA et al., 2010). Para o 

urocordado Ciona intestinalis, a informação de TSS foi extraída da versão JGI 

v2.1, mais recente que a versão 2.0 citada no artigo. Para as análises que se 
seguem, foram utilizadas as coordenadas genômicas disponíveis no arquivo 

FASTA dos reads de cada espécie (cromossomo, posição inicial, posição final). 
TSS redundantes em suas coordenadas, e numa mesma fita foram excluídos. 

Foram excluídos os TSS que não apresentavam uma distância de 1000 nt do 
início ou fim de cromossomo. A quantidade de TSS em cada organismo por 

conjunto de dados utilizado RefSeq (PRUITT et al., 2009) e Ensembl (FLICEK et 
al., 2011), bem como a quantidade de TSS apresentada após o filtro de 

redundância está na Tabela 17. Foram considerados TSS redundantes os que 
contêm a mesma coordenada na mesma fita. 
 

Tabela 17. Quantidade de TSS extraídos dos bancos RefSeq (PRUITT et al., 2009) e Ensembl 

(FLICEK et al., 2011). RD-Redundante e NR- Não redundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificação de tamanho padrão de pasRNA e montagem 
 

No processo de criação de um preditor ou qualquer outra análise de 
reconhecimento de padrões, é necessário primeiro reunir um conjunto de 

dados validados experimentalmente. Foi utilizada como fonte de dados o banco 

deepBase (YANG et al., 2010), que contem informações de sequenciamento de 
nova-geração (next generation sequencing data). Este banco disponibiliza 

reads de pasRNA para sete espécies.  
Contudo, tais reads de pasRNA não apresentam qualquer evidência de 

tamanho padrão, como por exemplo, é o caso dos microRNA maduros, que 
variam entre 19 a 24 nucleotídeos.  A definição de um tamanho pode ajudar 

muito na construção de um classificador probabilístico adequado, uma vez que 
a maioria dos dados de expressão tem tamanho máximo pequeno, 

possivelmente bem inferior ao tamanho real das moléculas. 
Para verificar a existência deste tamanho-padrão, era preciso realizar 

uma montagem das sequências oriundas de diferentes tecnologias de 
sequenciamento que produzem resultados de tamanhos distintos, muitas vezes 

relativamente pequenos. Esta montagem foi feita utilizando-se as coordenadas 
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genômicas do mapeamento de cada sequência, observando-se os histogramas 

de tamanho formados pelas sequências montadas. Fizeram-se, neste processo, 

várias montagens com critérios progressivos de sobreposição mínimas de base, 
para formação de uma mesma sequência final. A idéia era verificar se estes 

contigs formados apresentavam uma tendência de tamanho padrão, 
descartando eventuais associações (transcritos diferentes mapeados em 

regiões próximas). 
Deste modo, foram construídos vários histogramas com base na 

sobreposição de reads em cada fita (o número de histogramas era limitado, em 
cada espécie, pelo maior número mínimo de sobreposições que produziam 

contigs). Reads sem sobreposição (singletons) não foram contabilizados nos 
histogramas. 

Como parte final deste processo, foi construída uma montagem dos 
pasRNAs, com as mesmas coordenadas genômicas utilizadas para detectar os 

tamanhos padrão. Para a montagem dos pasRNAs, foram mantidas separadas 
as sequências relativas a fitas distintas. 
 

 

 pasRNAs senso e antissenso 
 

 A definição de reads e clusters senso ou antissenso foi feita em relação à 
região do TSS a partir da coordenada genômica dos pasRNA/TSS de cada 

organismo. O critério de localização dos pasRNA na região de 350 nucleotídeos 
upstream e 150 nt downsteam do TSS foi utilizado, conforme apresentado em 

trabalhos anteriores (KAPRANOV et al., 2007; FEJES-TOTH et al., 2009; YANG 
et al., 2010). Foram excluídas das análises as sequências de pasRNAs que 

mapeavam em mais de um TSS. Esta análise foi realizada por meio de script 
PERL. 

 
 

 Modelagem probabilística do pasRNA utilizando o arcabouço 
ToPS 

 
 Para que fosse possível fazer uma caracterização probabilística de 

famílias de ncRNAs, primeiro foi necessário definir um modelo. Mesmo tendo 

sido possível definir pelo menos um tamanho padrão, a utilização apenas desta 
informação, numa análise exploratória inicial, pode limitar o número de 

conjunto de dados para a modelagem. Assim, a questão do tamanho das 
sequências e o fato que, como não se sabe se há estrutura secundária (não se 

tem tal informação), não cabe usar modelos de covariâncias ou gramáticas 
estocásticas livres de contexto. Neste caso, modelos markovianos são mais 

genéricos e aplicados para estes casos. Neste ponto, foi usado o modelo 
Cadeias de Markov de Alcance Variável (Variable Length Markov Chain ou 

VLMC). O tamanho reduzido das sequências associada ao tamanho dos 
conjuntos de treinamento permite que o VLMC capture eventuais dependências 

entre as posições da sequência. Para poder classificar e inferir o que não é 
pasRNA, foi empregado o modelo nulo ou null model. Este considera a 

probabilidade da sequência ser gerado por um modelo aleatório. Neste caso, 
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pode-se usar VLMC, pois mesmo dependências pareadas podem ser capturadas 

com um alcance limitado, dado o número de sequências de treinamento. 

 ToPS (Toolkit for Probabilistic Models of Sequences) é um arcabouço 
computacional probabilístico para modelagem de sequências (KASHIWABARA 

et al., 2009). Foi utilizado o ToPS para esta parte de modelagem probabilística 
na análise do sinal de pasRNA senso e pasRNA antissenso na região do TSS. O 

processo consistiu de duas etapa. (i) Treinamento de um modelo de pasRNA. 
Para isto foi criado um modelo probabilístico de pasRNA para cada espécie, a 

partir das sequências dos cluster (contigs/singlets), empregando-se VLMC. A 
análise foi feita separadamente para clusters de pasRNA senso e antissenso em 

relação aos TSS. (ii) classificação do sinal modelado na região de cada TSS. 
Uma região de 2000 mil nucleotídeos, sendo 1000 nt antes e 1000 nt depois, 

ao redor de cada TSS foi utilizada para varredura e identificação de potenciais 
sinais. A etapa consiste em passar uma janela deslizante de 100nt, com 

deslocamentos a cada 1nt. Cada janela tem como saída dois sinais 
probabilísticos (Prob1 e Prob2). Prob1 indica a probabilidade de a janela 

deslizante ser um pasRNA segundo o modelo VLMC. O Prob2 corresponde ao 

modelo nulo - Target Null Model (MACHADO-LIMA et al., 2010) e indica a 
probabilidade da janela analisada não ser um pasRNA. A pontuação final (PF) 

de cada janela é calculada por Prob1 / (Prob1+Prob2). 

 Ao final do processo, é feita a média da PF das janelas de mesma posição 

de todos os TSS. Esta média é utilizada para construção do gráfico. O valor de 
cada janela é “plotado” na posição central (nucleotídeo 50), gerando-se um 

gráfico. Importante salientar que em regiões de TSS localizadas em início de 
cromossomo, ou em regiões genômicas incompletas, nem sempre o TSS tem 

uma vizinhança de 1000nt em ambas as direções. Neste caso, tais regiões 
foram removidas das análises. São acrescentados nucleotídeos de forma 

aleatória até preencher o que falta para 1000 nt. Todas as sequências são 
extraídas do genoma de cada organismo, conforme versão descrita no artigo 

do banco deepBase (YANG et al., 2010). 

 
 

 Modelos baseados em Cadeias de Markov 
 

Formalmente, considere o conjunto X, um conjunto de variáveis aleatórias X 

= {X1, X2, X3 … XN}. Considere Xi uma variável aleatória qualquer dessa 

cadeia. Cada variável aleatória pode pertencer aos conjuntos de nucleotídeos 

de uma cadeia de RNA, Xi {A, C, G, U}, por exemplo. Define-se uma 

Cadeia de Markov ou Markov Chain Models como um processo estocástico em 
que a probabilidade do próximo estado depende apenas do seu passado 

anterior (Taylor e Karlin, 1998). 
 

P(Xi | Xi-1) 

 
 Modelos markovianos são largamente implementados em diversas áreas 

(BRIGGS E SCULPHER, 1998), e principalmente, nas análises em sequências 
biológicas (DURBIN et al., 1998). Neste caso, a utilização de modelos 
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markovianos são indicados para realizar a caracterização deste RNAs, vito que 

não se têm informação sobre o pasRNA e nem estrutural que possa ser 

utilizada em modelos com gramáticas e de covariância. As sequências dos 
pasRNA variam de tamanho e muitas delas são pequenas. 

 Um segundo modelo importante derivado de MM e que pode contribuir 
para analisar sequências em que ainda não se sabe algum tipo de padrão é o 

VLMC. O modelo Cadeias de Markov de Alcance Variável (Variable Length 
Markov Chain ou VLMC) é uma cadeia markoviana, mas seu passado não 

depende apenas do seu antecessor. Ou seja, analisa-se um passado de 
tamanho variável, porém para determinar o “passado” a ser observado é 

construída uma árvore de contexto. A idéia é usar a sequência de entrada ou 
modelo positivo para estimar todos os possíveis passados (ver mais sobre 

“treinamento” no item “Reconhecimento de padrões: Princípios gerais da 
modelagem computacional” para detalhes deste processo).  
 

 

 
 Análise individual do sinal de pasRNA em alguns TSS 

 

Por meio de um sorteio aleatório foram selecionados 40 resultados 
individuais do sinal probabilístico fornecido pelo ToPS. A intenção era uma 

análise inicial do sinais individuais nas sequências para verificar se estes eram 
contínuos e com variação lenta, ou se tinham variabilidade tal que não era 

possível usar um limiar de valor para determinar o TSS. 
 

 
 Densidade dos reads senso/antissenso na região do TSS 

 

Como se desejava analisar o sinal num intervalo considerável em torno 
dos TSS, para verificar se não existia ruído no sinal, era necessário analisar 

também se existiam outros TSS nestes intervalos. Para isso foi feito o 
histograma do resultado do mapeamento dos reads senso e antissenso dos 

pasRNAs no intervalo 10k (10 mil nucleotídeos) antes e depois do TSS. O 
objetivo era ver se o sinal apresentava picos coincidentes com os picos do 

histograma de mapeamento e, principalmente, o sinal de pasRNA no TSS. 
 
 

5.2.3. RESULTADOS 

 
 

 Evidência de um tamanho padrão do pasRNA 
 

Buscava-se verificar se existia alguma evidência de tamanhos padrão ou um 

intervalo de extensão capaz de caracterizar as moléculas de pasRNAs. As 
análises de cluster mostraram contigs e singlets de tamanhos variados para 

todas as espécies analisadas (Tabela 18), o que a priori não contribui para 
validar a hipótese. No entanto, é digno de nota que o tamanho máximo dos 
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contigs difere entre Cordados (humano, camundongo, galinha e C. intestinalis) 

e não-Cordados (planta, verme e mosca). Enquanto os dados de Cordados 

mostraram contigs que não ultrapassam 500 nt, os não-Cordados 
apresentaram contigs de tamanho máximo variando até ~700nt.  

Os resultados apresentaram que para cada organismo analisado existe um 
tamanho padrão. Em alguns casos até mais que um (Figura 27 e Tabela 19 o 

perfil da análise feita para os pasRNAs em H. sapiens versão hg19).  
 

Tabela 18. Contabilização dos tamanhos (mínimo e máximo) dos reads e clusters de pasRNA. 

   OBS: essa tabela apresenta a clusterização sem qualquer tipo de restrição 
mínima de sobreposição 
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 (A) Hg19 Fita + Todos os clusters – Todas as regiões 

 

 
 

 (B) Hg19 Fita + Todos os clusters - Até região de 61 nt - Zoom 
 

Histograma Tamanho Padrão II - Zoom 

 
Tamanhos 
 

 

 (C) Hg19 Fita + Todos os clusters - Toda a região 
 

 

Figura 26. Resultado da identificação do tamanho padrão para Homo sapiens Hg19. (A) 

contendo todos os tamanhos padrões analisados; (B) idem ao gráfico (A), mas apenas até o 

tamanho 61nt (ampliação); e (C) o gráfico de (A), mas analisando a razão entre o tamanho e 

a quantidade que este tamanho apareceu na análise de restrição de sobreposição. 
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Tabela 19. Lista do resultado do tamanho padrão para cada espécie analisada. 

 Pico(s) Intervalo 

Observações 
Espécie Fita + Fita - Fita + Fita - 

Hg18 19 19 18-20 18-20 
Apresenta também picos de 28 e 71 na 

fita + e de 28 e 68 na fita - 

Hg19 
19; 

27; 37 

19; 

27; 37 

18-20 

26-28 

36-38 

18-20 

26-28 

36-38 

Apresenta também um pico de 71 na fita 

+ e de 70 na fita - 

Mouse 19; 28 19; 28 18-28 18-28 
Apresenta também um pico de 37 em 

ambas as fitas 

Chicken 21 23 19-24 19-26 
Apresenta também um pico de 19 na fita 

- que chamou a atenção 

C. 

intestina

lis 

23 23 23-24 23-24 - 

D. 

melanog

aster 

22; 27 22; 27 
22-23 

26-29 

22-23 

26-29 

Apresenta também um pico de 19 na fita 

- que chamou a atenção 

C. 

elegans 
23; 27 23; 27 22-24 22-24 - 

A. 

thaliana 
25 25 25-27 25-27 

Apresenta também um pico de 34 em 

ambas as fitas 

 

 

 
 Senso e Antissenso 

 
 A definição de pasRNA senso/antissenso é o primeiro passo para 

qualquer comparação com resultados já publicados. Este procedimento foi feito 
para os reads e clusters. Para ambas as análises foram utilizadas os TSS sem 

redundância. A Tabela 15 apresenta a definição dos conjuntos de pasRNA 
senso e antissenso para os reads, enquanto que a tabela 16 apenas dos 

clusters. 

 Percebeu-se perceber a pequena quantidade de reads/clusters fora da 
região que define o pasRNA. Apesar de anotação do TSS extraída no UCSC ser 

a mesma versão descrita no artigo do deepBase (YANG et al., 2010), 
acreditamos que atualização que ocorrem de anotação sejam a explicação 

desse evento. Por exemplo, até 28 de novembro de 2011, o site FlyBase 
(MCQUILTON et al., 2011) da espécie D. melanogaster já disponibilizou 11 

atualizações (release). Foi feita a solicitação, via email, dos dados, 
inicialmente, de A. thaliana que foram extraídos dados do sítio de TAIR8. Para 

este genoma não houve qualquer problema. Após também foi solicitado os 
dados utilizados dos outros genomas, que foram extraídos do UCSC, mas não 

obtive resposta até hoje. 
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Tabela 20. Mapeamento dos reads dos pasRNA nos TSS na região 350nt upstream e 150 

downstream. “Fora” são pasRNAs fora da região de 350 upstream e 150 downstream do TSS, 

enquanto “Ambos”são pasRNAs com pelo menos mais de um TSS nesta região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21. Mapeamento dos clusters dos pasRNA nos TSS na região 350nt upstream e 150 

downstream. “Fora” são parRNAs fora da região de 350 upstream e 150 downstream do TSS, 

enquanto “Ambos”são pasRNAs com pelo menos mais de um TSS nesta região. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 Análise de sinal de sequenciamento (reads) na região do TSS 
 

 Uma análise da distribuição da posição dos vários reads senso e 

antissenso de pasRNA indica, claramente, um pico na região imediatamente 
vizinha ao TSS. Até então, apesar da localização dos reads extraídos do 

deepBase (YANG et al., 2010) serem na região de TSS, não se tinha análise 
que apresentasse este resultado para os reads senso e antissenso. 

 As Figuras 28 a 31 apresentam o resultado do mapeamento dos reads 
senso/antissenso para todas as espécies. 
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Figura 27. Histograma dos reads em todos TSS que tiveram pasRNA mapeados para espécie 

H. sapiens (versão Hg18 e Hg19), 10mil nt antes e depois do TSS. Posição 10mil é o TSS 

(linha vertical vermelha). 
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Figura 28. Histograma dos reads em todos TSS que tiveram pasRNA mapeados para espécie 

M. musculus e A. thaliana, 10mil nt antes e depois do TSS. Posição 10mil é o TSS (linha 

vertical vermelha). 
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Figura 29. Histograma dos reads em todos TSS que tiveram pasRNA mapeados para espécie 

C. elegans e C. intestinalis, 10mil nt antes e depois do TSS. Posição 10mil é o TSS (linha 

vertical vermelha). 
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Figura 30. Histograma dos reads em todos TSS que tiveram pasRNA mapeados para espécie 

D. melanogaster e G. gallus, 10mil nt antes e depois do TSS. Posição 10mil é o TSS (linha 

vertical vermelha). 

 

 Como esperado, foi possível observar em todas as espécies um sinal 

mais intenso da distribuição dos reads na região do TSS. Os resultados em 
mamíferos apresentaram padrões semelhantes, mesmo com algumas regiões 

de ruído. Apenas H. sapiens versão Hg19 senso apresentou uma variação 
maior que outros mamíferos. Aparentemente, o dobro de reads senso para 

este genoma em relação à versão Hg18 e M. musculus pode ser o fato que 

provocou esta variação. 
 Apenas D. melanogaster apresentou um padrão de picos a um intervalo, 

a aproximadamente cada 360nt. Ainda assim, este também contém um sinal 
mais intenso na região do TSS. Comparando com os resultados da modelagem 

probabilística com ToPS, observou-se a mesma tendência de cursa, ou seja, 
análises diferentes apresentam padrões semelhantes. Isto talvez possa indicar 

algum mecanismo específico de Insetos que justifique tal comportamento. 
Análises posteriores, em algumas famílias gênicas, poderiam contribuir para a 

maior compreensão deste fenômeno, já que não foi observado em outras 
espécies. 
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 pasRNA na região do TSS – Modelagem computacional 

 
 

o Sinal probabilístico: modelagem via ToPS na região do 
TSS 

 
 A modelagem computacional via arcabouço ToPS (Toolkit for Probabilistic 

Models of Sequences) foi feita para analisar o possível sinal probabilístico de 
pasRNA na região do TSS, visando à criação de um preditor de pasRNA. 

 O passo inicial é fazer as etapas de treinamento dos pasRNA e 
classificação nos TSS. O gráfico das Figuras 32 e 33 apresentam o resultado da 

média do sinal em cada posição (nt) analisado numa região de 1mil nt antes e 

depois de todos os TSS foi feita. Para cada espécie, a análise foi feita em dois 
grupos: (i) TSS que contém pasRNA mapeado (“Com pasRNA”); e (ii) os que 

não têm pasRNA mapeados descritos (“Sem pasRNA”). As Figuras 34 e 35 
apresentam o resultado do sinal com o ToPS em todas as espécies.  

 Foi verificado que tanto às análises “Com pasRNA” quanto as “Sem 
pasRNA” apresentaram um sinal de pasRNA. Em geral, o sinal no grupo “Com 

pasRNA” apresenta ser mais intenso do que “Sem pasRNA”, porém isso não é 
regra. Em A. thaliana há praticamente o mesmo sinal entre os grupos, com 

pouca variação. Além do mais, percebeu-se uma tendência de semelhança da 
curva do sinal tanto em D. melanogaster quanto em A. thaliana. 

 Apesar da identificação de um sinal em ambos os conjuntos para todas 
as espécies, os resultados indicam uma suspeita deste sinal ser de pasRNA ou 

de TSS. Como o pasRNA localiza a região do TSS, podendo assim conter parte 
desta região, esse fato pode ser uma indicação do que esteja causando o  

fenômeno encontrado.  Por outro lado, os resultados em C. elegans e G. gallus 

demonstram claramente a diferença da intensidade do sinal entre os grupos 
apresentando sinal mais intenso para o grupo “Com pasRNA”. Ainda, em 

mamíferos, foram encontrados resultados semelhantes da tendência da curva 
do sinal. Em particular, o sinal apresentado em H. sapiens, versão Hg18, 

descreve um padrão semelhante ao histograma descrito pelos autores que 
identificaram o pasRNA. Isso reforça o resultado das análises feitas. 

 As diferenças apontadas podem, talvez, indicar que os pasRNA em 
organismos planta e insetos tenham uma divergência maior na sua sequência 

e, portanto, menos conservados entre as espécies. Por outro lado, mamíferos 
apresentam uma distinção mais nítida no sinal de pasRNA, principalmente ao 

considerar o resultado probabilística encontrado, semelhante ao experimental 
descrito na literatura.  

 Por fim, a variabilidade no número de sequências e TSS entre os 
organismos pode contribuir para justificar os resultados encontrados. 
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Figura 31. Média do sinal do ToPS nos TSS com e sem pasRNA para, considerando a ordem do 

topo até último gráfico respectivamente: H. sapiens versão Hg19, verão Hg18, M. musculus e 

A. thaliana. Azul é sinal treinado com pasRNA senso; e vermelho, com antissenso. 
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Figura 32. Média do sinal do ToPS nos TSS com e sem pasRNA, considerando a ordem do topo 

até último gráfico respectivamente: C. intestinalis, C. elegans, G. gallus e D. melanogaster. 

Azul é sinal treinado com pasRNA senso; e vermelho, com antissenso. 
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 Análise de 40 resultados do sinal ToPS de pasRNA 

 

 A partir do resultado obtido, via análise ToPs, verificou-se o sinal 

individual de 40 TSSs. A análise individualmente do sinal para H. sapiens é 
apresentada nas figuras 34 e 35 e a média do sinal desses 40 TSSs 

selecionados para todas as espécies é apresentado nas figuras 36 e 37. Ambas 
as análises foram feitas tanto nos grupos “Com pasRNA” quanto nos “Sem 

pasRNA”. 

 Foi observado que o sinal dos TSSs individuais para ambos os grupos 
apresenta um comportamento aleatório, pois mostra sinal não somente na 

região do pasRNA no TSS, bem como fora desta regiões. Inclusive ao se 
comparar com a posição dos clusters, observa-se que o sinal probabilístico 

muitas vezes se encontra fora das posições em que estão os clusters. Todavia, 
a modelagem com outros possa melhorar tais resultados. 

 Entretanto, conforme comentado, estes resultados podem também 
indicar uma especificidade dos pasRNA aos genes codificadores de proteínas ou 

famílias gênicas em que se encontram. 
 

 
 

Homo sapiens – Sinal individual de 2 TSS Senso escolhido ao acaso 

  
Figura 33. Exemplo de sinais de 2 TSS individuais senso em H. sapiens versão 18. Barras em 

vermelho representam o início e fim do cluster. 
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Homo sapiens – Sinal individual de 2 TSS  Antissenso 

  

Figura 34. Exemplo de sinais de 2 TSS individuais antissenso em H. sapiens. Barras em 

vermelho representam o início e fim do cluster. 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
  

Figura 35. Média do sinal do ToPS de 40 TSS com e sem pasRNA selecionados aleatóriamente. 

Azul é sinal treinado com pasRNA senso; e vermelho, com antissenso. 
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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, transcricional ou pós-transcricional. Por outro lado, ainda 
que se tenha uma gama de programas de caracterização e bancos de dados 

disponíveis, o campo de pesquisa ainda está em aberto, apresentando um 
desenvolvimento contínuo de aplicações. Surpreendentemente, embora as 

pesquisas bibliográficas tenham revelado uma grande gama de programas de 
caracterização e de fontes públicas de dados sobre ncRNAs, não se conseguiu 

levantar abordagens integradas para caracterização ou  mesmo repositórios 

abrangentes de dados sobre o tema. 
Neste trabalho, foi apresentado um conjunto de abordagens para 

detecção e caracterização in silico de genes de RNAs não-codificadores. A 
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.  

Pode ser destacadas seis principais contribuições deste trabalho: o 
desenvolvimento e a 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 três 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 a 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 doutores 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 a informação a respeito de ncRNAs. 
A estratégia para predição de ncRNAs utilizando genômica comparativa 

partiu de uma abordagem utilizada por Machado-Lima et al. (2006) para os 
genomas de Plasmodium falciparum e Plasmodium yoelli, mas estendeu-se  

esta abordagem para 3 genomas, que incluíam um organismo modelo. A 

aplicação do procedimento foi efetuada em dois genomas filogeneticamente 

http://www.ncrnadatabases.org/
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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, esta pesquisa bibliográfica não revelou 

qualquer abordagem integrada para anotação de ncRNAs. Neste contexto, 
implementou-se 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 livre 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 uma indicação de anotação da sequência. Estimou-se a 
especificidade do pipeline utilizando-se um embaralhamento de sequências de 

ncRNAs validadas experimentalmente, obtendo uma estimativa de 83%.  
Referente ao estudo de caracterização de famílias de ncRNAs utilizando 

exclusivamente predição ab initio de estrutura secundária, buscou-se 
desenvolver um novo protocolo. Este utilizava apenas a distância estrutural da 

predição das sequências por meio do centróide para família. Ainda usou-se 
maneiras diferentes 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 o resultado tenha sido negativo, esta abordagem constitui 

um possível protocolo para análise de novas abordagens de predição de 
estrutura secundária em RNAs.  

 Neste estudo de caracterização de pasRNA, foi aplicado 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 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. O pesquisador acredita que um 
refinamento deste estudo é necessário para viabilizar tal hipótese. 

Finalmente, foram aplicadas abordagens de genômica comparativa e 

pipeline aqui desenvolvido para levantar candidatos de ncRNAs para os 
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organismos  Apis mellifera, Nasonia vitripennis e Drosophila melanogaster. 

Postulou-se 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% 

têm indicação de serem falsos-positivos; e 37% não têm evidência de 
anotação). Ainda, 30% dos candidatos em Apis apresentaram 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 da 
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 nesta pesquisa 

ser de grande pode contribuição.  
Em relação à caracterização estrutural de famílias, seria de interesse a 

inclusão 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, talvez, possa melhorar o presente 
protocolo de validação. Além disso, observar algumas famílias que 

apresentaram melhores resultados e, tentar explorar esta 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. 

Neste estudo de caracterização de ncRNAs, foi feita 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 mencionado no estudo, os histogramas de tamanho destes 

clusters mostraram, para cada genoma, máximos bem claros em alguns 
tamanhos. Pretende-se prosseguir os estudos, criando-se novos 

caracterizadores para estes “tamanhos padrão”, mesmo que se tenha um 
menor número de dados, numa tentativa de reduzir o ruído dos sinais 

individuais. Além disso, há outra família de ncRNAs já caracterizada na região 
vizinha dos sítios de início de transcrição, os Transcription initiation RNAs 

(tiRNAs - TAFT et al., 2009). Pretende-se realizar um estudo semelhante com 
esta família e, em seguida, um estudo comparativo para tentar compreender 

se há diferenças significativas nos sinais destas duas famílias. Ainda, verificar 
se realmente há sinais de TSS ou de pasRNA,  assim, como analisar 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, 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 mutação 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 à ncRNA. Após a análise de cada alinhamento nos modelos, é 

utilizada uma 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 36. 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, são 
permitidas mutações que, apesar das variações, conservem um padrão de 

proteína. No modelo de RNA, a conservação estrutural dos RNA deve 
demonstrar padrões de mutação 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.  

 

Figura 37. Exemplo dos padrões de mutação em cada um dos três modelos do programa 

eQRNA (Extraído de RIVAS e EDDY, 2001). 
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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 aplicada ao 
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: 

 
 

 
 

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. 
 



88 

 

Item II. Trabalhos produzidos 
 
 

 Artigos publicados em periódicos 
 

PASCHOAL AR, Maracaja-Coutinho V, Setubal JC, Simões ZLP, Verjovski-Almeida S, 

Durham AM. (2012) Non-coding transcription characterization and annotation: A guide 
and web resource for non-coding RNA databases. RNA Biology [In Press] 

 

 

 Apresentação em congresso 
 

PASCHOAL, A. R.; Nunes, F. M. F.; Kashiwabara A. Y.; SIMÕES, Z. L. P.; DURHAM, A. 

M. An eukaryotic-conserved association between Non-Coding RNAs and Transcription 
Start Sites. In: X-meeting 2011, Florianópolis, 2011. 
 

PASCHOAL, A. R.; Kashiwabara A. Y.;Nunes F. M. F.; SIMÕES, Z. L. P. ; DURHAM, A. 
M. Computational analysis of promoter-associated short RNA (pasRNA) in seven 

different genomes. The Non-Coding Genome”– EMBL Symposia - 2010. 

 

PASCHOAL, A. R.;SIMÕES, Z. L. P.; DURHAM, A. M. RNA secondary structure search 
based on Rfam data. In: X-meeting 2010, Ouro Preto, 2010. 

 
PASCHOAL, A. R.; Nunes, F. M. F. ; Cristino A.S. ; SIMÕES, Z. L. P. ; DURHAM, A. M. 
In silico annotation of non-coding RNA candidates. In: X-meeting 2009, 2009, Angra 

dos Reis. X-Meeting 2009. 
 

PASCHOAL, A. R.; MACHADO-LIMA, A.; SIMÕES, Z. L. P. ; DURHAM, A. M.  Prediction 
of non-coding RNA using a comparative analysis approach in Apis mellifera and 
Nasonia vitripennis. In: 4th International Conference of the Brazilian Association for 

Bioinformatics and Computational Biology, 2008, Salvador. Abstracts X-meeting, 2008.  
OBS: Escolhido para apresentação oral entre os 16 melhores trabalhos do 

Congresso. 

 

 

 

 Cursos Internacionais realizados 
 

 

- ICGEB Course - RNA Structure and Function. Trieste, Itália. Abril, 2008. 
 

- EMBO PracticalCourse on Computational RNA Biology. Corsica, França. 
Abril, 2008. Disponível em: http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/EMBO-
RNACourse/ 

 
- 2010 Symposia - The Non-Coding Genome. EMBL Advanced Training 

Centre, Heidelberg, Germany. 13 - 16 outubro de 2010. Disponível em: 
http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2010/EES10-03/ 

o OBS: Apresentação de pôster. 

http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/EMBO-RNACourse/
http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/EMBO-RNACourse/

