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Genoma Brasileiro e os projetos ge-
nomas regionais. Os laboratórios re-
ceberão recursos para a aquisição de
equipamentos, materiais de consumo
e serviços diversos, de forma a dar su-
porte às pesquisas em genômica, por
meio do desenvolvimento de softwa-
res e programas de apoio. “Atualmen-
te, o Laboratório Nacional de Com-
putação Científica (LNCC) processa
todo o genoma brasileiro. A nossa in-
tenção é descentralizar esse processa-
mento, distribuindo-o a outros labo-
ratórios do país”, diz Fábio Paceli
Anselmo, consultor da Coordenado-
ria de Biotecnologia do CNPq. A ex-
pectativa é que, além de apoio aos
programas Genoma, os laboratórios
de bioinformática também desenvol-
vam novos projetos de pesquisa.

Entre os projetos selecionados, dez
foram propostos por universidades e
institutos de pesquisa paulistas. Entre
eles, está o de anotação genômica e
desenvolvimento de fármacos, coor-
denado por Goran Nesic e que tem co-
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OConselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tec-

nológico (CNPq) está investindo R$ 3
milhões no aperfeiçoamento e na im-
plementação de núcleos de bioinfor-
mática em todo o país, com o objetivo
de ampliar a infra-estrutura de pes-
quisa dos programas de seqüencia-
mento e análise de genoma patroci-
nados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT).

O CNPq, o MCT e a Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep) selecio-
naram 28 laboratórios de bioinfor-
mática instalados em 32 instituições
localizadas nas regiões Nordeste, Cen-
tro-Oeste, Sudeste e Sul, envolvendo
cerca de 200 pesquisadores. Boa parte
desses laboratórios integra o Projeto

CNPq investe R$ 3 milhões
na implementação de 
núcleos de bioinformática

Rede ampliada 

mo parceiros a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o
Laboratório de Estrutura Molecular da
Universidade de Brasília (UnB), o La-
boratório Nacional de Luz Síncrotron
(LNLS) e os 16 laboratórios paulistas
que participam da Rede de Biologia
Molecular Estrutural (SmolBnet). O
projeto contará com R$ 240 mil para,
entre vários objetivos, instalar, auto-
matizar e avaliar processos de identifi-
cação de alvos protéicos, identificados
a partir de seqüências de genomas,
para o desenvolvimento de fármacos
e desenho de drogas.

Também contará com recursos do
CNPq o projeto coordenado por Die-
go Gervasio Frías Suárez, do Labora-
tório de Genômica da Universidade
Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na
Bahia. O laboratório receberá R$ 80
mil para implementar a utilização de
técnicas de inteligência artificial na
identificação de genes e seqüências re-
guladoras do fungo Crinipellis perni-
ciosa, agente causador da vassoura-
de-bruxa no cacaueiro.

Anotação de proteoma - A Rede de
Pesquisa e Desenvolvimento em Bio-
informática do Centro-Oeste, um
consórcio que reúne a Embrapa, a
Universidade de Brasília e a Univer-
sidade Católica de Brasília, integra a
lista de projetos aprovados. O grupo,
coordenado por Georgio Joannis Pap-
pas Júnior, utilizará os R$ 250 mil re-
passados pelo CNPq para criar uma
estrutura de banco de dados para ar-
mazenamento e manipulação de se-
qüências, montar uma plataforma, via
web, para a validação de seqüências e
mineração de dados e integrar ferra-
mentas e sistemas para anotação au-
tomática de genoma e proteoma.

A CNZ Indústria e Comércio Ltda.,
empresa incubada no Centro Incuba-
dor de Empresas Tecnológicas (Cietec),
em São Paulo, é o único laboratório
privado contemplado com recursos do
CNPq. O projeto aprovado prevê o de-
senvolvimento de produto com tecno-
logia capaz de propiciar as reações em
cadeia de polimerase para aplicações
em biologia molecular computacio-
nal e em genômica computacional. •
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