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BIOINFORMÁTICA

Programa acelera
comparação de genomas

vanços tecnológicos re-
centes permitiram aos
pesquisadores descrever
com rapidez o genoma
completo de centenas

de organismos de interesse médi-
co, comercial, ambiental ou indus-
trial. Para a medicina, em especial,
o desafio que atualmente se impõe
é comparar essas informações para
gerar conhecimentos que permitam
desenvolver, por exemplo, novos
medicamentos, vacinas e meios di-
agnósticos. É o que pretende o pro-
jeto da equipe do químico Wim
Degrave, pesquisador do Laborató-
rio de Genômica Funcional e Bioin-
formática do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC). O estudo, que recebeu
o nome de Projeto de Comparação
de Genomas, é o primeiro trabalho
brasileiro aprovado para participar
do programa de responsabilidade
social da IBM chamado World
Community Grid (WCG).

A tecnologia desenvolvida pela
IBM utiliza a capacidade ociosa de
computadores comuns. Através do
World Community Grid, qualquer
pessoa pode doar o tempo ocioso
dos seus computadores para pes-
quisas científicas.

Até agora, cientistas do mundo
inteiro já descreveram completa-
mente mais de 400 genomas de or-
ganismos que vão desde as bactéri-
as e leveduras até o ser humano,
passando por parasitas protozoários,
plantas, invertebrados e vertebra-
dos. Mais de 1.500 investigações
genômicas estão em andamento.
Com uma velocidade cada vez mai-
or, esses trabalhos geram dados que
poderiam revelar os aspectos bási-
cos da genética, bioquímica e evo-
lução dos seres estudados.

Tudo isso porque, ao descrever o
genoma dos organismos, os cientis-
tas identificam as partes que funcio-
nam como “receitas” específicas para

a fabricação das proteínas respon-
sáveis pelas atividades funcionais e
estruturais das células. A partir daí,
os genes que forem descritos pos-
teriormente podem ser comparados
aos que já tiveram suas funções
identificadas – atualmente, são cer-
ca de 2,8 milhões, pertencentes a
mais de 3.700 organismos, incluin-
do vírus – e, por meio de análises fei-
tas por computador, os pesquisado-
res podem predizer que regiões do
genoma têm o código para a pro-
dução de determinadas proteínas.

Entretanto, a predição das funções
celulares dessas proteínas é, na maioria
das vezes, hipotética. As possíveis ati-
vidades foram atribuídas a partir de
análises feitas em computadores e ape-
nas algumas foram confirmadas por
experimentos em laboratório. Os ban-
cos de dados gerados, portanto, não
são totalmente confiáveis: há informa-
ções incompletas ou incorretas que não
são rapidamente corrigidas e atualizadas.

A
Teste para tuberculose apresenta especificidade de 100%. Acima, o pesquisador Wim Degrave, coordenador do projeto
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Por isso, segundo Degrave, um
dos principais objetivos do projeto da
Fiocruz é a execução completa de
comparações, duas a duas, de to-
das as seqüências protéicas preditas.
O processo utilizado para comparar
os genes recebe o nome de alinha-
mento par-a-par de seqüências e
consiste em posicionar as seqüências
(ou parte delas) lado a lado, de tal
forma que o número de posições
idênticas entre as duas seja o maior
possível e, portanto, possibilite uma
comparação acurada. O resultado
tornará possível a construção de um
repositório de referência para a co-
munidade científica, além de facili-
tar a correção de imprecisões nos
bancos de dados e a atribuição de
possíveis funções a proteínas hipo-
téticas de função desconhecida.

Tarefa árdua em
tempo recorde

Compilar dados cujos números
estão na casa dos milhões e conse-
guir comparar atentamente todos os
códigos genéticos já desvendados
seria missão quase impossível para
um computador sozinho: o proces-
samento dos dados levaria 1.500

anos. Com a tecnologia desenvolvi-
da pela IBM, que utiliza a capacida-
de ociosa de computadores co-
muns, o trabalho poderá ser com-
pletado em apenas dois meses, além
de ser continuamente revisto e
atualizado, na medida em que fo-
rem disponibilizadas pelos cientistas
novas seqüências genômicas.

“Nosso projeto possibilitará atri-
buir funções a todas as proteínas já
preditas e confirmar informações
hipotéticas apontadas por pesquisa-
dores em outros estudos sobre
genomas”, aponta Degrave. “Essa
confirmação é essencial sobretudo
em relação às pesquisas genéticas
iniciais, que ainda utilizavam tecno-
logias de baixa precisão”.

A equipe pretende também
analisar todos os aspectos significa-
tivos das proteínas estudadas, ao
contrário dos trabalhos anteriores,
que apenas tentavam compreender
seus componentes principais. Isso é
importante porque muitas proteínas
possuem vários domínios estruturais
e funcionais que podem não ser
identificados por procedimentos de
anotação automatizados e que,
muitas vezes, assumem funções im-
portantes dentro das células.

Inovação que traz saúde
As análises funcionais das proteí-

nas e os estudos sobre as interações
entre elas ajudarão a desvendar, por
exemplo, como os microorganismos,
as células em organismos multice-
lulares e os patógenos interagem
com seu ambiente e/ou seus hospe-
deiros, o que abre portas para o de-
senvolvimento de novas estratégias
tanto de controle de parasitas e do-
enças infecciosas quanto de trata-
mento de doenças metabólicas e
crônicas ou degenerativas.

Além disso, o banco de dados
formado poderá contribuir para as
abordagens experimentais da análi-
se da biodiversidade do planeta. Ao
investigar amostras ambientais ou
realizar análises fragmentadas de
novos organismos, os pesquisadores
poderão consultar os dados obtidos
com o WCG para estudar diferen-
tes aspectos da genética e bioquí-
mica desses seres.

Por fim, “a descrição e análise
dos relacionamentos evolutivos en-
tre as proteínas e os organismos,
baseados em tais análises genômicas,
representarão um grande passo no
avanço de nosso conhecimento so-

World Community Grid é uma
comunidade mundial criada pela
IBM lançada em novembro de 2004
com o objetivo de colaborar com
pesquisas científicas relacionadas a
saúde e meio ambiente, questões
biológicas e ambientais. Além do
Projeto de Comparação de Geno-
mas, abriga pesquisas sobre proteí-
nas humanas, Aids e câncer.

Para participar, basta acessar o
site www.worldcommunitygrid.org,
clicar no ícone do programa e iniciar
o download de um software leve e
seguro que conectará a máquina do
usuário ao supercomputador que

Trabalho voluntário virtual

reúne as informações do
projeto. Após o registro, o
micro do usuário será
utilizado todas as vezes em
que estiver inativo, bus-
cando, calculando e de-
volvendo dados ao servidor
da organização.

De um modo fácil, rápido e segu-
ro, mais de 240 mil pessoas estão contri-
buindo voluntariamente com a capaci-
dade de mais de 450 mil computadores
– com os sistemas operacionais Windows,
Linux ou Mac – para impulsionar pes-
quisas na área da saúde. Em dois anos
de processamento, o WCG computou

cerca de 60 milhões de blocos de resul-
tados, o equivalente a 64 mil anos de
trabalho com apenas uma máquina. O
Brasil é o sexto país em doação de
capacidade ociosa, com mais de cinco
mil computadores inscritos, perdendo
apenas para Estados Unidos, Inglaterra
e outros países desenvolvidos.
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bre a evolução dos genomas e a or-
ganização estrutural e bioquímica
dos organismos”, explica Degrave.

“O World Community Grid é
uma verdadeira demonstração mun-
dial da inovação que faz diferença”,
celebra Sirlene Toledo, executiva de
programas de Responsabilidade So-
cial da IBM Brasil. “Estamos muito
orgulhosos de que o Brasil tenha
conseguido submeter uma pesquisa
de tal porte e relevância”. O Projeto
de Comparação de Genomas é o
quarto no mundo – e o primeiro fora
dos EUA – a ser aprovado pelo WCG.
Sua execução começou no dia 16 de
novembro e, no mesmo mês, os pri-
meiros dados processados chegaram
à Fiocruz para análise.

Para garantir o bom funciona-
mento do projeto, a equipe de pes-
quisadores está verificando a consis-
tência dos dados já gerados. Em se-
guida, chega a hora de os cientistas
da instituição começarem a aprovei-
tar os benefícios do Projeto Compa-

ração de Genomas. Inicialmente, as
equipes da Fiocruz devem concentrar
esforços em estudos sobre os proto-
zoários causadores da doença de
Chagas (Trypanosoma cruzi), das
leishmanioses (pertencentes ao gê-
nero Leishmania) e da malária (per-
tencentes ao gênero Plasmodium).

Os resultados obtidos com o
WGC, porém, não ficarão restritos
aos pesquisadores da equipe que
idealizou o projeto. Serão disponibi-
lizados para outros grupos de pes-
quisa, que já começaram a manifes-
tar interesse em usá-los nos mais va-
riados trabalhos.

Para contribuir com o Projeto de Comparação de Genomas seu
computador precisa de:

· Conexão com a internet (modem ou banda larga);
· Sistema operacional Windows ou Linux;
· 60MB de memória RAM;
· 20MB de espaço livre no disco fixo;
· Processador de pelo menos 160 MHZ;
· Download do software no site do WGC.

O software baixará, automaticamente, pequenos conjuntos de
seqüências protéicas preditas a serem comparadas. Após executar as
comparações e calcular precisamente os índices de similaridade entre as
seqüências, os resultados são enviados pelo WCG para a Fiocruz, onde
serão analisados.

T. cruzi, à esquerda, Leishmania, ao lado,
e Plasmodium: computadores ajudarão na
pesquisa sobre esses protozoários

Arquivo IOC / Fiocruz


