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Recém -concluído, o 
mapeamento da 
Xanthomonas citri 
. / tnaugura no pats a 
genômica comparativa, 
a forma mais rápida 
de es dar os genes 

' 
A

ésperas do Natal, termi-
ou o seqüenciamento do 
genoma da Xanthomonas 
citri, a bactéria causado
ra do cancro cítrico, 

um antigo e grave problema da citri-
cultura mundial. Pelo prazo em que 
foi feito- apenas 14 meses-, esse tra
balho evidencia o amadurecimento 
dos métodos de trabalho e da equipe 
- em boa parte, a mesma que havia 
participado, este ano, da montagem 
dos genomas de outra bactéria, a 
Xylella fastidiosa, que provoca a Cio
rose Variegada de Citrus ( CVC) ou 
amarelinho, outra praga dos laran
jais, e da cana-de-açúcar. O projeto 
da Xanthomonas também inaugura 
no país a genômica comparativa: co
meça-se a pôr lado a lado o material 
genético dos microrganismos, desco-

brir como os genes 
atuarn e a encontrar 
meios para reduzir 
as perdas agrícolas. 

Está bastante avançada, também, 
a classificação - ou, como se diz, a 
anotação - dos estimados 4.500 ge
nes que compõem o único cromos
somo da Xanthomonas, o segundo fi
topatógeno mapeado no Brasil e um 
dos primeiros do mundo. Desses, 593 
genes estão associados a processos 
metabólicos de produção de energia, 
365 à síntese de aminoácidos e outras 
moléculas que auxiliam o funciona
mento das enzimas, 486 à formação 
de macromoléculas (proteínas, car
boidratos e lipídios), 310 a processos 
celulares (transporte de substâncias, 
divisão celular e mobilidade) e 292 se 
relacionam com a patogenicidade, 
virulência e adaptação da bactéria. 
No final de novembro, havia ainda 
1.530 na categoria hipotéticos, de 
função incerta. 

Essa etapa final pode terminar na 
mesma época da conclusão da mon
tagem do esqueleto básico, com as 
grandes peças, do genoma de outra 
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semu I 
bactéria, que começou a ser mapeado 
em setembro: a Xanthomonas cam
pestris, muito semelhante à que acaba 
de ser conhecida. Os pesquisadores 
acreditam que, talvez em março, já 
terão o genoma detalhado. 

O grupo amadureceu. "Desta vez 
ninguém se assustou, imaginando se 
ia ou não dar certo': comenta João 
Meidanis, coordenador do Laborató
rio Central de Bioinformática, da 
Universidade Estadual de Campinas 

A larva minadora dos citros 
(Phy/locnistis citre/la) se aloja ... 

(Unicamp ), que processa as infor
mações dos laboratórios de seqüen
ciamento -e desde 1997 acompanha 
os pioneiros da genômica no Brasil. 

Além da confiança, também se 
ganhou tempo em algumas etapas. A 
Xylella foi mapeada inteiramente por 
meio de cosmídeos - seqüências de 
DNA que carregam e multiplicam 
!?artes do genoma que se quer estu
dar. Uma das pesquisadoras, Anete 
Pereira de Souza, da Unicamp, foi a 

... e abre galerias na folha, pelas 
quais ent ram as Xanthomonas ... 

CRISTIANO MASCARO 

e 

1cam 
Heidelberg, na Alemanha, para 
aprender a fazer a chamada bibliote
ca de cosmídeos, a matéria-prima do 
seqüenciamento do genoma, que re
presenta o cromossoma todo. 

Com a Xanthomonas foi diferen
te. Nos li laboratórios de seqüencia
mento - espalhados na Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e Uni
camp, sob a coordenação de dois 
centrais, um na Faculdade de Ciên-

... que provocam manchas e lesões 
salientes: perdas no mundo inteiro 



cias Agrárias e Veteriná
rias (FCAV) na Unesp de 
Jaboticabal e outro no 
Instituto de Química da 
USP -, fez-se primeiro 
um scaffold - um mapa 
virtual ou esqueleto do 
genoma. O arcabouço 
foi montado com cerca 
de 2 mil cosmídeos, cada 
um com 35 mil a 50 mil 
pares de bases de nucleo
tídeos (adenina, citosi
na, guanina e timina) . 

Eram mapeadas as 
duas pontas de cada cos
mídeo, de modo que de
pois pudessem ser en
caixadas e dessem uma 
visão geral do genoma. 
Uma visão mais detalha
da saía à medida que se 
aplicavam os shotguns -
clones menores, de 1 ,5 
mil a 3 mil pares de base, 
literalmente atirados so
bre o genoma, que se so
brepõem inteiramente a 
ele, reproduzindo sua 
estrutura. Desde agosto 
do ano passado, quanto 
o trabalho começou, os 
pesquisadores produzi
ram 205 mil shotguns, 
cujos processos de mon-
tagem eram conhecidos 
desde a Xylella. 

A novidade é que 
desta vez os cosmídeos 
também foram feitos in
teiramente no Brasil. 
Luiz Roberto Furlan, 

A matéria-prima do genoma 

O seqüenciamento da Xanthomonas citri levou ao domínio 
da metodologia de montagem de cosmídeos 

Em um tubo de ensaio, enzimas específicas 
cortam o genoma que se quer estudar 
(DNA genõmico) em pedaços 
de tamanhos diferentes. 

DNA genômico 

Um trecho do 
DNA genõmico 

Em outro tubo 
de ensaio, 

outras 
enzimas 
cortam 
o vetar 
Lawrist 

(um DNA 
circular) 

em lugares 
específicos. 

••• c os ···- ··· c os neo o ri 
Formam-se dois fragmentos, 

ambos com o trecho cos, que 
depois vai pôr o DNA 

no formato circular. 
Um dos fragmentos contém 

os genes neo. que 
confere resistência ao 
antibiótico neomicina, 

e ori, que faz o DNA 
se replicar na bactéria. encaixa-se entre 

os dois fragmentos 
do Lawrist. trecho do DNA genõmico ···- ···· ---CDS neo 

O novo trecho de 
DNA é colocado 
na bactéria 
Escherichia coli 
para ser 
multiplicado, 
de modo a facilitar e 
confirmar as leituras. 
A própria bactéria 
põe o DNA na 
forma circular. 

o ri 

Colônias de bactérias 

com clones 
de cosmídeos 

de Xanthomonas: 
autonomia e ganho 

de tempo com 
métodos de produção 

nacionalizados 

CDS 

Os trechos conhecidos 
do vetor ajudam a 

localizar o fragmento 
do DNA genõmico. 

Em seguida, são 
seqüenciadas as 

extremidades 
de cada fragmento e 

selecionados os 
cosmídeos que serão 

seqüenciados inteiramente. 

8 os de bioinformática criados 
l} 
~ em Jaboticabal e na USP. Foi, 
: enfim, mais fácil, embora a 
o 
~ Xanthomonas tenha um ge-

noma com 5,2 milhões de 
pares de bases, o dobro do da 
Xylella. A ele se dedicaram 
51 pesquisadores, um gru
po discreto se comparado 
com os 207 da Xylella e os 
140 da cana -de-açúcar. Até 
agora, incluindo o seqüencia
mento da campestris, inves
tiram-se US$ 2,2 milhões, 
menos da metade do orça
mento de US$ 5,4 milhões 
destinado pela FAPESP. 

Apelidos - A tranqüilidade 
com que os pesquisadores 
trabalharam pode ser medi
da pelo apelido com que tra
tavam a Xanthomonas no 
dia-a-dia- era a Xanthô, sim
plesmente. Nos artigos ci
entíficos, era chamada de 
Xac, abreviação de Xantho
monas axonopodis pv citri (pv 
significa patovar, uma classi
ficação baseada no tipo de 
planta atacada pela bactéria). 
A Xylella, até hoje, é apenas a 
Xylella, sem apelidos. 

A equipe viveu momen
tos difíceis no final de maio 
deste ano, quando o esque
leto do genoma já estava 
pronto. Tinha 95 partes. O 
problema é que não se encai
xavam direito. Nada desespe
rador para uma das coor
denadoras do projeto, Ana 

pesquisador do laboratório central 
de genoma da Unesp de Jaboticabal, 
não se esquecerá tão cedo do dia em 
que os coordenadores do projeto lhe 
entregaram a tarefa de construir a bi
blioteca de cosmídeos. Furlan, desde 
a época da faculdade mais conhecido 
por Cedral, por causa da cidade do 
interior paulista onde nascera, sabia a 
importância da missão, mas não ti
nha a menor idéia de como fazer. 
Viagens à Alemanha, nem pensar -
tudo seria feito ali mesmo. 

Resumindo: dois meses depois, 
Cedral havia recriado a metodologia 
e estava hábil em lidar com o vetar 
Lawrist, um pedaço de DNA circular 
que incorpora fragmentos do geno
ma (ver ilustração) . "Nem acreditei 
quando os primeiros cosmídeos de
ram certo", diz ele. "Achei que tinha 
feito alguma coisa errada." 

Outra diferença é que o Labora
tório de Bioinformática da Unicamp 
centralizou a análise do genoma, mas 
contou com o reforço de dois núcle-

Cláudia Rasera da Silva, do Instituto 
de Química da USP. Desde os 10 anos 
de idade ela passava dias inteiros so
bre o tapete da sala de sua casa mon
tando quebra-cabeças- de 2 ou 3 mil 
peças, como o de um castelo medie
val cercado por florestas, que decora 
seu laboratório. Para ela, o genoma é 
"apenas um quebra-cabeça um pou
co maior, com milhões de peças". Ana 
Cláudia garante que, diante dos im
passes, não perdeu a paciência nem o 
humor, em momento algum. 
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Na tela do computador, os tre
chos conhecidos estendiam-se em li
nhas retas e muitas vezes paralelas, 
por causa das partes comuns. Entre 
elas havia cerca de 30 áreas em bran
co, sem qualquer informação. A ri
gor, não deveriam existir: os milhares 
de shotguns atirados sobre o genoma 
pareciam suficientes para não deixar 
trecho nenhum descoberto. 

Repetições preciosas - Passaram-se 
semanas até que Ana Cláudia e Mei
danis conseguissem delinear o pro
blema: as áreas em branco eram, na 
verdade, trechos repetidos- e o com
putador não sabia o que fazer com elas. 

Para entender o que eram essas repe
tições, Ana Cláudia, com a ajuda do 
pós-doutorando Marcelo Trindade e 
do professor Shaker Chuk Farah, am
bos também do Instituto de Química 
da USP, partiram para o trabalho ar
tesanal: eliminaram as partes repeti
das- e as peças se encaixaram. Com o 
tempo, veriam que nelas estão as ca
racterísticas mais gratificantes - e, se 
nos deixarmos levar pela narrativa dos 
pesquisadores, mais deslumbrantes -
do genoma da Xanthomonas. 

Metade das repetições eram 
transposons - os genes saltadores, 
que pulam de um ponto a outro do 
cromossoma ou mesmo de um cro
mossoma a outro. Parecem capazes de 
induzir os vizinhos a se expressar ou 

inativar outros genes. A equipe de 
Marie-Anne Van Sluys, do Instituto 
de Biociências da USP, já identificou 
51 deles. Um é o Xatnl (informal
mente chamado de xatinho 1), que se 
repete 18 vezes no genoma; o xatinho 
2, apenas cinco. Segundo ela, há for
tes indícios de que outro xatinho 
possa ter vindo de outra bactéria, a 
Pseudomonas, por meio de um meca
nismo chamado transferência hori
zontal de genes, que ocorre entre es
pécies diferentes. 

Custou-se a descobrir que a outra 
metade das repetições- também elu
cidadas por meio de cosmídeos -
eram as estruturas secundárias do 

DNA. Formam alças, que funcionam 
. . 

como grampos e- o mais grave -Im-
pedem que uma enzima, a polimera
se, deslize ao longo da molécula e 
a caracterize: é quando surgiam as 
áreas sem qualquer informação. 

Em seis meses de trabalho, os pes
quisadores conseguiram desfazer a 
maioria das alças. No final de no
vembro, faltavam apenas duas, que 
adiariam por algumas semanas a 
festa de conclusão do genoma. "Sabí
amos desde o começo que seria difí
cil", reconhece Jesus Aparecido Ferro, 
pesquisador da Unesp de Jaboticabal 
e um dos coordenadores do projeto. 

Resolvidos quase todos os proble
mas, os pesquisadores querem agora 
entender os mecanismos de especifi-

cidade, que possam explicar, por 
exemplo, por que a Xanthomonas ci
tri causa o cancro cítrico e a X. cam
pestris, parecidíssima, ataca repolhos. 
Outra dúvida: Quão diferentes bacté
rias do mesmo gênero podem ser? As 
primeiras comparações indicam que 
há uma alta semelhança dos genes, 
embora a organização deles seja 
bem diferente. 

Dilemas evolutivos - Outra espécie 
próxima, a X. albilineans, que as 
equipes de Jaboticabal e de São Pau
lo pretendem seqüenciar no próximo 
ano, é lenta para se reproduzir, tal 
qual a Xylella, e só vive no xilema da 

cana -de-açúcar. Biologica
mente, é mais parecida com 
a citri. Cogita-se que possa 
ser o elo perdido entre as 
duas espécies. 

As comparações da 
Xylella com a Xanthomonas 
já começaram. As seqüên
cias de aminoácidos - as 
moléculas que formam as 
proteínas - de ambas são 
bastante semelhantes. A 
primeira é, digamos, mais 
enxuta. Quase não tem 
transposons e alças, por 
exemplo. "A impressão é 
que a Xylella é uma Xan
thomonas encolhida ou a 
Xanthomonas é uma Xylella 

ampliada': brinca Ana Cláudia. 
"De qualquer forma, ambos os 

organismos tiveram um ancestral em 
comum", diz Sérgio Russo Matioli, 
especialista em evolução do Instituto 
de Biociências da USP. "Se tivermos 
evidências de que o genoma desse 
ancestral era do tamanho do de Xan
thomonas, então houve uma dimi
nuição em Xylella, caso contrário hou
ve um aumento em Xanthomonas." 
Porém, se a espécie original tivesse 
um genoma de tamanho intermediá
rio, tanto poderia ter aumentado o 
genoma da linhagem que originou a 
Xanthomonas quanto diminuído o 
da linhagem que levou à Xylella. 

Esse campo da evolução esbarra 
na dificuldade de encontrar registras 
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fósseis de bactérias . Mesmo assim, 
o seqüenciamento de genomas com
pletos tem ajudado bastante a com
preender as novidades evolutivas. 
Tempos atrás, por exemplo, quando 
se concluiu o seqüenciamento da Es
cherichia coZi, a bactéria usada como 
modelo de estudos genéticos e bio
químicos, descobriu-se algo espanto
so: metade do genoma tinha função 
desconhecida. 

Logo ganhou adesões a idéia de 
que essa parte do genoma poderia es
tar envolvida em atividades fora da 
placa de Petri, na qual os pesquisadores 
põem os microrganismos que dese
jam estudar. Por essa razão, Matioli 
lembra que, "se essa hipótese estiver 
correta': apenas estudos que levem 
em consideração os ambientes natu
rais poderão esclarecer a função de 
todos os genes dos microrganismos. 

Diferenças - Ana Cláudia confessa: 
"O genoma da Xanthomonas é mais 
sofisticado". Um de seus argumentos 
é que a Xanthomonas tem uma den
sidade de bases guanina e citosina 
considerada alta (65%) . Na Xylella é 
de 53%. Em conseqüência, o DNA da 
primeira é mais estável, mas também 
é mais difícil de ser interpretado pela 
enzima polimerase- por isso é que se 
custou a encontrar, entender e desfa
zer as alças. Mesmo assim, é um pon-

Ana Cláudia 

Seis meses 
para entender os trechos 

repetidos do genoma 

to polêmico. "Todo genoma tem seu 
charme': lembra Meidanis. A seu ver, 
pesa muito, também, a familiaridade 
que se tinha com cada microrganis
mo. Da Xylella, lembra ele, "não se 
sabia quase nada", ao passo que a 
Xanthomonas era razoavelmente co
nhecida, inclusive com alguns genes 
já descritos. 

Vamos aos fatos. A Xylella se re
produz lentamente - de 20 a 30 diás. 

Bactérias devastadoras 
O currículo do gênero Xan

thomonas não é nada modesto. 
Nem tanto pelo número de espé
cies, apenas 20, mas pelo alcance: 
atacam 392 plantas, com varieda
des específicas para feijão, arroz, 
mandioca, algodão, milho, cana, 
trigo e soja, por exemplo. "Há 
uma Xanthomonas para quase 
toda planta cultivada, sobretudo 
em climas quentes", diz Rui Perei
ra Leite Jr., pesquisador do Insti
tuto Agronómico do Paraná (Ia
par), que acompanha o trabalho 
do grupo paulista. Foi ele quem 
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forneceu as amostras da X. citri para 
serem seqüenciadas. "Em climas fri
os, as Xanthomonas quase não apare
cem!' Enquanto a Xylella é um pro
blema restrito principalmente ao 
Brasil e à Argentina, as bactérias 
desse outro gênero destroem planta
ções na Ásia, na África e na América. 
No Brasil, é encontrada do Rio Gran
de do Sul ao Rio Grande do Norte. 

O cancro cítrico é apenas uma das 
doenças causadas pelas Xanthomo
nas. Relatado pela primeira vez em 
1889 no Japão, atualmente é endêmi
co em todo o Sudeste asiático. Che-

Ferro 

D esde o início, 
a certeza de que 

não seria fácil 

Depende de insetos, as cigarrinhas, 
para se deslocar, e sobrevive apenas 
no próprio inseto ou nos vasos con
dutores de seiva de plantas como as 
laranjeiras e videiras. É tentador, em
bora arriscado, dizer que a Xantho
monas vive em melhores condições: se 
reproduz mais rapidamente, a cada 
dois dias. E é uma bactéria de vida li
vre: espalha-se pelo ar, pela água e 
pelo solo. 

gou ao Brasil em 1957 e só avançou. 
"Se o cancro cítrico se instalar defini
tivamente no país, algumas varieda
des de citros não poderão mais ser 
cultivadas, como o limão-galego e si
ciliano, laranjas do tipo baía e ham
lim e o pomelo ou grapefruit, que são 
mais suscetíveis à bactéria': diz Leite 
Jr. Segundo ele, por causa dessa praga 
a Argentina já não cultiva essas varie
dades e no momento são os planta
dores da Flórida, nos Estados Unidos, 
que perdem o sono de preocupação, 
diante da mesma possibilidade. 

O cancro cítrico está associado à 
larva minadora dos citros (Phylloc
nistis citrella), detectada no Brasil em 



Cedral 

Um dos pontos 
fortes da equipe é a 

análise de genes 

Nos prox1mos anos, é provável 
que as informações que brotam do 
genoma ajudem, principalmente, a 
encontrar os pontos fracos da Xan
thomonas citri. Aliás, já se começa a 
ver como a bactéria causa o cancro 
cítrico. São importantes, nesse pro
cesso, os genes avr (de avirulência, 
responsáveis pela patogenicidade). 
Há quatro cópias deles nos dois 
plasmídeos - DNA circulares, bem 

1996. A larva faz galerias nas fo
lhas - por ali as Xanthomonas 
entram. Proliferando-se, originam 
lesões salientes nas folhas e nos 
frutos, que acabam por cair. Para 
evitar que a praga se espalhe, não 
há outro jeito: é preciso arrancar 
os pés contaminados. Em 1999, o 
Estado de São Paulo eliminou 
cerca de 1 milhão de pés. A conta 
a pagar também é alta: nos últi
mos dois anos, o controle e a erra
dicação custaram cerca de R$ 50 
milhões. "O combate ao cancro 
cítrico melhorou bastante", diz 
ele. "Se continuar assim, poderá 
manter a situação sob controle:' 

Leite Jr. 

A Xanthomonas 
causou danos graves à 
citricultura argentina 

menores que o cromossoma. A cé
lula vegetal só aciona os mecanis
mos de defesa se reconhecer as pro
teínas geradas pelo avr. Mas, ao que 
parece, a Xanthomonas consegue 
burlar os mecanismos de alerta, in
filtrar-se e prosseguir a conquista da 
célula hospedeira. 

Participam do processo de infec
ção cerca de 20 proteínas, o chamado 
sistema secretório tipo 3, inexistente 
na Xylella. "É possível que algumas 
proteínas cheguem ao núcleo e mu
dem a expressão gênica da planta", 
diz Ronaldo Bento Quaggio, pesqui-

O PROJETO 

Genoma Xanthomonas 

MODALIDADE 
Projeto do Programa 
Genoma FAPESP 

COORDENADORES 
jESUS APARECIDO FERRO - Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da Unesp de Jaboticabal; e 
FERNANDO DE CASTRO REINACH e 
ANA CLÁUDIA RASERA DA SiLVA 
- Instituto de Química da USP 

INVESTIMENTO 
US$ 2.21 0.328, 17 

sador de formação peculiar: é físico e 
trabalhou como cineasta (é formado 
também em Cinema) antes de entrar 
na pós-graduação e se tornar profes
sor do Instituto de Química da USP. 
Ali também trabalha o pesquisador 
canadense Shaker Farah, que estima 
haver de 50 a 80 proteínas envolvidas 
na patogenicidade - o desenvolvi
mento do cancro cítrico. 

As dúvidas somam-se a conquis
tas. Passado o susto inicial, Cedral 
avalia: "Houve um notável cresci
mento científico da equipe': O labo
ratório da Unesp de Jaboticabal, por 
exemplo, prepara-se para produzir 
bibliotecas de DNA, agora de todos 
os tipos - shotguns, cosmídeos ou 
clones ainda maiores, empregados 
no estudo do genoma humano -
para outras instituições. 

Só se pôde pensar em prestação 
de serviços porque os métodos de 
trabalho mudaram bastante. Em 
Jaboticabal, a seleção das colônias 
com os clones - antes feita a mão, 
com palitos de dente - hoje é con
duzida por um robô, dotado de um 
conjunto de agulhas que ele mesmo 
lava e esteriliza. O robô pode fazer 
de 80 a 100 placas de 96 poços (orifí
cios) em quatro horas. Manualmen
te, a mesma tarefa seria feita em um 
dia inteiro por oito a dez pessoas. 

Perspectivas - Nos laboratórios de
dicados ao genoma no Estado de São 
Paulo, ganha força a idéia de automa
tizar o seqüenciamento o máximo 
possível para a equipe se ater à análi
se dos resultados. Meta aparente
mente viável: na Xylella o seqüencia
mento ainda foi trabalhoso, com 
muitas etapas manuais, mas com as 
máquinas novas já é possível pôr o 
DNA para seqüenciar pela manhã e 
pegar o resultado no final da tarde. 
Pode estar aí - no trabalho de atri
buir funções biológicas dos genes - o 
ponto forte da equipe brasileira. "Sa
bemos anotar': assegura Cedral. Algo 
semelhante ocorre, há anos, na Fór
mula 1: intuitivos e audazes pilotos 
brasileiros ganhando corridas nos 
carros feitos em outros países. • 
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