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Resumo:  

Com o advento da era pós-genômica surge como consequência uma 

explosão de informações onde inúmeras descobertas geram grande 
quantidade de dados biológicos. Mesmo com o avanço da tecnologia 

nas técnicas de predição de estruturas de proteínas, não é possível 
ainda se encontrar uma ferramenta capaz de predizer com precisão 

exata a estrutura 3D de proteínas. Em decorrência disso surgem novos 
desafios, para entender e organizar esses recursos nas pesquisas, o 

compartilhamento e reuso de experimentos bem-sucedidos, assim 
como prover interoperabilidade entre dados e ferramentas de 

diferentes locais e utilizados por usuários com perfis distintos. As 
atividades de estudos do fluxo destes dados, inicialmente, baseiam-se 

em scripts que auxiliam na entrada, processamento e resultado final 

da análise, normalmente executados por linha de comando, o que 
obriga seus usuários a terem domínio de algoritmos e lógica de 

programação. Tais scripts apresentam problemas em interferir, coletar 
e armazenar dados ao longo de sua execução, e podem ser muito 

complexos, ocasionando a dificuldades de implementação, 
manutenção e reuso. Outro problema é quando um conjunto de tarefas 

a serem realizadas através de scripts, podem ter o risco de faltar algum 
passo no processo ou não ser executado na ordem certa, obtendo-se 

com isso resultados não satisfatórios. Torna-se necessário técnicas e 
ferramentas que facilitem esse processo, de maneira organizada como 

uma sequência de etapas caracterizados por um fluxo de execução, 
automatizando-se assim este processo. Neste contexto, buscou-se 

desenvolver um modelo de workflow científico utilizando-se 
ferramentas de bioinformática e de conhecimentos da biologia para 

automatizar o processo de refinamento de proteínas, do polipeptídio 

predito pelo método CReF. Os scripts do processo de refinamento 



foram automatizados, com isso foi possível aumentar a quantidade de 

experimentos, mantendo um critério de qualidade aceitável. Para o 
resultado final do processo desenvolveu-se uma interface web que 

facilita a visualização dos resultados de uma forma organizada. 


