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A seleção genética para eficiência alimentar (EA) não é vista como prioridade pela indústria de 

carne bovina, no entanto esta característica está relacionada à redução dos custos de produção, 

possibilitando tornar a atividade pecuária mais produtiva e sustentável. A EA é influenciada por 

múltiplos fatores e, para compreender este fenótipo, é necessário ter uma visão holística, de 

biologia de sistemas. Nosso grupo tem realizado diversas abordagens moleculares com este 

intuito como: transcriptoma multitecidual, metabolômica sérica, metagenômica fecal e ruminal, 

dentre outras. Uma das investidas atuais se refere a importância dos diferentes tipos de RNAs na 

regulação da expressão gênica, em especial, os RNAs longos não codificantes (lncRNAs). Os 

lncRNAs estão envolvidos em vários processos biológicos a nível de regulação epigenética, 

modulação da expressão alelo específica, regulação transcricional e pós transcricional da 

expressão gênica. São denominados assim, por serem transcritos maiores do que 200 

nucleotídeos e não codificarem proteínas. Desta forma, o objetivo deste estudo é a identificação 

dos lncRNAs expressos no fígado de animais da raça Nelore e a descrição de sua importância 

biológica a partir de módulos de genes co-expressos, relacionado ao fenótipo EA. Foram 

utilizados dados de sequenciamento de RNA de amostras de biopsia hepática de 8 bovinos 

Nelore pertencentes ao grupo de alta EA e 8 pertencentes ao de baixa EA oriundos de um 

confinamento com 98 animais. Foi realizado o mapeamento dos reads usando o genoma de 

referência do Bos taurus UMD3.1, seguido da construção de um arquivo de anotação 

representando o transcriptoma de células presentes no fígado de bovinos Nelore, mediante a 

ferramenta cufflinks, para identificar todos os genes expressos. Baseado na literatura foi criado 

um fluxograma para a identificação de lncRNA a partir de três filtros para a retirada dos 

transcritos que possuam alta chance de codificação proteica. I. Análise Open Reading Frame 

através do Software EMBOSS. II. Busca dos transcritos com mais de 200 nucleotídeos na base 

de dados do NCBI pela ferramenta Blastx. III. Avaliação do potencial de codificação dos 

transcritos pelas ferramentas CPC e CNCI usando a base de dados de proteína pfam. A 

identificação de lncRNA relevantes para o fenótipo de EA foi realizada pela análise de expressão 

diferencial para o fenótipo de alta e baixa EA. Para compreender as possíveis interações dos 

lncRNAs encontrados com os demais genes, bem como suas funções biológicas associados a EA, 

foi feita uma análise de módulos de co-expressão gênica pelo pacote WGCNA no software R. 
Foram obtidos 1.335.618 transcritos a partir do RNA-seq de 16 animais. Destes, 12.131 são 

potenciais novos genes não contemplados no Bos taurus UMD3.1. Após a realização da 

filtragem para a obtenção de transcritos maiores que 200 nucleotídeos, obteve-se 5.001 

transcritos que podem ser mRNAs ou lncRNAs. A quantidade de “novos genes” encontrados até 

o momento indica potencial para a presença de lncRNAs, permitindo maior compreensão da EA.  
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