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Olá!

Somos a Portunus, empresa de 
biotecnologia que vai sequenciar 
geneticamente a população 
brasileira para mostrar, através de 
dados científicos, as raízes de nosso 
povo.

Pretendemos, com o sequencia-
mento genético, conscientizar as 
pessoas a respeito da miscigenação 
que nos torna tão diferentes e, ao 
mesmo tempo, tão únicos frente as 
possibilidades mundiais de hibrida-
ção. 

Assim, tornaremos nossas origens 
indígenas, negras, europeias, 
asiáticas, entre outras, mais 
palpáveis. O estudo tem o potencial 
não apenas de fazer um preciso 
mapa genético do Brasil – mas, 
também, carrega o benefício de 
trazer impactos sociais significan-
tes ao modo como a sociedade 

brasileira se organiza a partir de 
seus traços físicos. Afinal, o que 
eles carregam do passado que 
formou a árvore genealógica de 
cada um de nós? O que podemos 
descobrir de surpreendente quando 
avançarmos pelo caminho do nosso 
DNA, uma sequência tão peculiar 
que difere cada indivíduo do planeta 
de seus pares na raça humana?

Será que o povo seria mais empático 
e solidário com as questões de 
outras raças se descobrisse, em 
números, o quanto as outras raças 
se manifestam dentro da gente? 

Com sua ajuda, podemos tornar 
esse projeto possível e assistir aos 
avanços sociais que ele proporciona.

Esperamos que você goste de 
descobrir, nesse material, o quanto a 
ciência pode mudar nossas vidas 
para melhor.

Te vemos no Catarse,

um abraço,
Equipe PortunusSequenciamento  Genético 3



Em uma nação tão etnicamente 
diversa quanto o Brasil é essencial 
a compreensão de que, embora as 
pessoas se pareçam diferentes em 
suas características físicas, a 
diferença geral entre humanos de 
diferentes etnias é mínima. 

Considerando a longa história de 
imigração do Brasil como um lugar 
de integração entre etnias em todo 
o mundo, a maioria das pessoas que 
aqui reside – eu, você, seus pais, 
seus filhos – é uma mistura de 
etnias. No entanto, boa parte de 
nós não está ciente disso. 
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O projeto

Ao participar do processo de 
sequenciamento genético, cada 
colaborador do projeto terá a 
privacidade de seus resultados. 

A informação genética pessoal será 
armazenada, com segurança, na 
Blockchain que estabelecemos em 
parceria com a Genobank, empre-
sa americana que, em 2019, 
participou da campanha de 
ancestralidade do governo 
mexicano nos Estados Unidos. 

Saber de onde veio é apenas um 
dos muitos benefícios de participar 
do projeto Cores do Brasil. Outro 
deles é ter a opção de, no futuro, 
utilizar a informação do sequencia-
mento genético para outros 
critérios que versam além da 
descoberta da ancestralidade.

A Portunus é uma empresa 
brasileira que pretende mostrar 
que nosso país é, realmente, uma 
família unida.  Se a ciência é capaz 
de derrubar preconceitos, é nessa 
premissa que entendemos estar a 
melhor aplicação de nossos 
esforços. 
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Ao participar do processo de 
sequenciamento genético, cada 
colaborador do projeto terá a 
privacidade de seus resultados. 
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Saber de onde veio é apenas um 
dos muitos benefícios de participar 
do projeto Cores do Brasil. 
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futuro, utilizar a informação do 
sequencia-mento genético para 
outros critérios que versam além 
da descoberta da ancestralidade.

A Portunus é uma empresa 
brasileira que pretende mostrar 
que nosso país é, realmente, uma 
família unida.  
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sensação de segurança da informação, 
a proteção dos dados mais íntimos de 
todos, as informações que codificam o 
próprio corpo, está desprotegida.

Empresas privadas são comumente 
alvos de violações de segurança, 
perdendo grandes quantidades de 
dados confidenciais de clientes, e 
fazem pouco para compensar essas 
pessoas pelos problemas causados. 

Se tais dados foram coletados por 
consentimento do cliente ou, ainda, 
outra política oculta em um contrato 
de usuário, esse mesmo precedente 
não pode ser estendido a dados 
médicos e genéticos.
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O potencial de abuso ao compartilhar 
informações genéticas com uma 
entidade governamental não é menos 
grave do que quando compartilhado 
com uma empresa de dados privada. 

Com a informação genética de alguém, 
agências de aplicação da lei podem 
reproduzir essa informação e associá-la, 
por exemplo, a cenas de crime.O mais 
relevante de todos esses riscos é o 
potencial lucro substancial com a venda 
de informações genéticas, assim como 
já existe para os hábitos de consumo e 
dados financeiros. 

Sem o controle dos próprios dados, o 
indivíduo fica sem meios de comparti-
lhar esse lucro e é tratado pelas grandes 
empresas como uma fonte financeira 
vitalícia.

Sequenciamento genético como 
segurança de informação pessoal 

Você já percebeu que, durante toda 
a vida, tomou medidas efetivas para 
proteger informações que lhe são 
valiosas? 

Senhas de banco, dados de cartão de 
crédito, histórico de compras e 
localização... em uma sociedade cada 
vez mais dependente da informação, 
a proteção de dados torna-se 
recorrentemente relevante para a 
construção da qualidade de vida. 
Mas, apesar de nos cercarmos dessa 
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Sequenciamento genético como 
mapa de saúde

O histórico familiar do paciente é 
muito solicitado na medicina 
porque o passado, a ancestralidade 
de alguém, pode atuar como 
mecanismo de previsão para os 
riscos de uma pessoa em desenvol-
ver condições específicas de saúde.

Essa tática tem sido feita através de 
conversas clínicas e exames 
superficiais – e, até então, apresen-
tou resultados interessantes. Mas, 
com a ascensão do sequenciamen-
to com preços razoáveis, por que 
não usufruir das informações 
guardadas na profundidade de 
nossas células?

A área médica pode construir 
históricos ainda melhores através 
do sequenciamento genético e dar 
ao paciente seus riscos baseados 

em seu próprio DNA, no lugar de 
supor o que pode ocorrer em vista 
da vida de pessoas próximas a ele. 

O benefício é tangível: pacientes 
não precisam mais passar meses 
experimentando uma dieta para 
descobrir a que são alérgicos, não 
precisam mais se perguntar quais 
são seus riscos para o câncer e não 
terão mais ilusões sobre a causa de 
suas condições.

Quando mistérios são desvenda-
dos, tratamentos se tornam mais 
efetivos. O sonho de uma vida 
longa e saudável se torna, então, 
cada vez mais real.
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Como fazer parte

O projeto Cores do Brasil desponta 
como uma campanha de financiamento 
coletivo e está ativo no site Catarse. 

Cada colaborador do projeto pode 
escolher sua forma de apoio, que 
agrega recompensas a partir de R$10 
investidos.

Tanto pessoas físicas quanto empresas 
podem fazer parte desse programa e 
ter em mãos seu sequenciamento 
genético ou de seus funcionários. 

O processo de sequenciamento leva 
apenas duas semanas; com a fase de 
postagem dos documentos, o tempo 
total estimado de entrega de resultados 
na casa do colaborador do projeto é de 
seis semanas a partir do envio da 
amostra de DNA.
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PARTNERS

www.catarse.me/coresdobrasil


Junte-se a nós no objetivo de fazer 
do Brasil um lugar mais empático, 
tolerante às diferenças e conscien-
te em relação a suas condições de 
saúde. Visite a nossa plataforma de 
campanha, faça uma contribuição e 
invista na ciência brasileira.

Estamos ansiosos por poder te 
contar um pouco mais sobre quem 
você é. 
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Por que contribuir com o
Cores do Brasil?

A Portunus é uma empresa brasileira 
de biotecnologia capaz de te dar uma 
compreensão aprofundada de sua 
própria saúde e ancestralidade. 

Com essas informações, é possível 
assumir o controle de sua própria 
saúde, sempre sabendo que suas 
informações estão protegidas.

Fazer parte desse projeto não significa, 
apenas, descobrir onde sua história 
começa – mas, principalmente, 
continuar a escrevê-la da melhor forma 
possível.
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A Portunus é uma empresa 
brasileira de biotecnologia capaz 
de te dar uma compreensão 
aprofundada de sua própria saúde 
e ancestralidade. 

Com essas informações, é possível 
assumir o controle de sua própria 
saúde, sempre sabendo que suas 
informações estão protegidas.

Fazer parte desse projeto não 
significa, apenas, descobrir onde 
sua história começa – mas, princi-
palmente, continuar a escrevê-la da 
melhor forma possível.

Junte-se a nós no objetivo de fazer 
do Brasil um lugar mais empático, 
tolerante às diferenças e conscien-
te em relação a suas condições de 
saúde. 

Visite a nossa plataforma de 
campanha no site do Cartase.

Faça uma contribuição e invista na 
ciência brasileira.

Estamos ansiosos por poder te 
contar um pouco mais sobre quem 
você é. 

um abraço,
Equipe Portunus
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 Phone 512-788-3609
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