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Um passo à frente 
Unesp cria o primeiro banco 
para estocar e distribuir genes 
de bactérias e cana-de-açúcar 

Cidade do nordeste paulista 
cercada de canaviais, Jaboti

cabal guarda segredos valiosos 
numa sala climatizada do campus 
da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp ), em gavetas de grandes 
freezers, a 86 graus Celsius negativos. 
Invisíveis a olho nu, esses segredos 
ficam em cilindros amarelados com 
menos de 2 milímetros de diâmetro, 
guardados em caixinhas de acrílico. 

outra, porque antes da instalação do 
centro os dados estavam na memó
ria dos computadores, mas os clones 
contendo os genes estavam disper
sos em vários laboratórios", diz o 
professor Jesus Aparecido Ferro, da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Ve
terinárias da Unesp, um dos coorde
nadores do centro. 

"Essas bactérias", prossegue o 
pesquisador, "contendo esses genes 
de outro organismo, multiplicam-se 
em grande quantidade, cada bac
téria filha carregando também o 
gene exógeno. Assim, não só servem 
de hospedeiras, mas também para 
aumentar o número de cópias dos 
genes, de modo que eles possam ser 
distribuídos sem perda do clone 
original". 

Clonagem e estocagem são feitas 
numa área de 300 metros quadra
dos, com três salas. Na primeira, fica 
o principal equipamento: um robô 
que custou US$ 252 mil e faz a ma-

O material interessa a cientistas 
do mundo todo e atrai a curiosida
de dos usineiros da vizinhança. São 
clones dos genes seqüenciados da 
cana -de-açúcar ( Saccharum offici
narum) e de quatro bactérias cau
sadoras de pragas agrícolas (fito
patogênicas) : Leifsonia xyli, que 
provoca o raquitismo da cana; 
Xylella fastidiosa, responsável pelo 
amarelinho dos laranjais ou cloro
se variegada dos citrus; Xanthomo
nas citri, causadora do cancro cítri
co; e Xanthomonas campestris, que 
ataca algumas verduras. Esse é o 
acervo do Brazilian Clone Collecti
on Center (BCCCenter), centro de 
estocagem ali inaugurado em abril 
último com investimento de US$ 
600 mil. 

Placas guardadas em grandes refrigeradores: o trabalho pesado fica a cargo do robô 

Bactérias hospedeiras - Criado nos 
moldes do American Type Culture 
Collection (ATCC) e do Image Con
sortium, dos Estados Unidos, o 
BCCCenter confirma a posição bra
sileira na elite da biotecnologia. 
"Corríamos o risco de ver todo o 
trabalho realizado nos últimos qua
tro anos se perder de uma hora para 
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Com capacidade para 1.612.800 
clones, o BCCCenter já guarda em 
oito freezers um total de 65 mil ge
nes, dos quais 40 mil da cana-de
açúcar. É o maior banco de genes da 
cana no mundo. 

Para obter todos esses genes úni
cos, foi necessário produzir 300 mil 
clones da cana e outros 200 mil das 
bactérias fitopatogênicas. "Os genes 
seqüenciados da planta ou das bac
térias", relata Ferro, "são clonados 
em um segmento de DNA (ácido 
desoxirribonucléico, portador do 
código genético) circular chamado 
de vetor, que é então introduzido 
em linhagens da bactéria Escheri
chia coli." 

nipulação do material. Ele trabalha 
por meio de um braço mecânico de 
pouco mais de 1 metro, instalado 
numa caixa de vidro de 2 metros 
quadrados. Dotado de câmara de ví
deo, o robô seleciona digitalmente 
as colônias que contêm os genes: co
leta o material e consegue dispor 27 
mil genes em duplicata numa mem
brana de náilon quadrada- 22,5 por 
22,5 centímetros -, o chamado chip 
de DNA. A vantagem do robô é a ca
pacidade de escolher e pinçar 30 co
lônias de bactérias por minuto, com 
as agulhas situadas na ponta do bra
ço. Assim, elimina o risco de erro 
humano e acelera o processo em 
mais de 100 vezes. 



A partir do trabalho do robô, as 
amostras são organizadas em micro
placas, cada uma comportando 384 ge
nes, guardadas nos freezers para que as 
bactérias conservem seu material ge
nético."Apenas num lugar como este 
temos o acompanhamento da evolu
ção da multiplicação dessas bactérias 
e de cada processo da fase de clona
gem", comenta o professor Paulo Ar
ruda, da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicarnp ), coordenador do 
projeto de seqüenciamento da cana. 

Além de estocar, o centro comer
cializará genes para institutos de pes
quisa e empresas. "Para ter acesso aos 
clones", explica Ferro, "deve-se assi
nar um Termo de Transferência de 
Material Biológico, com o compro
misso de utilizar o gene ou os genes 
apenas com a finalidade de pesqui
sa, e de não repassá-los para outro 
pesquisador. Para o setor privado, 

O PROJETO 

Laboratório de Estocagem 
e Distribuição de Clones do Projeto 
do Genoma da Cana-de-Açúcar 

MODALIDADE 

Subprojeto do Genoma Cana 

COORDENADOR 

JESUS APARECIDO FERRO- Unesp 
de Jaboticabal 

INVESTIMENTO 

R$ 435.411,47 e US$ 467.553,59 

haverá uma negociação à parte, com 
a participação de um comitê desig
nado pela FAPESP." A solicitação 
pode ser feita via Internet e o paga
mento por cartão de crédito. 

O preço varia. As empresas pri
vadas devem pagar de US$ 30 a US$ 
100 por clone- o banco norte-ame
ricano cobra de US$ 32 a US$ 1SO. 
Os 60 laboratórios da rede brasileira 
Onsa (Organização para Seqüencia-

Ferro e o robô: BCC 
visto como embrião 

de pólo industrial 
comparável ao ITA 

menta e Análise de Nucleotídeos), 
criada pela FAPESP, vinham tendo 
acesso gratuito aos materiais solici
tados. "Pelo menos SOO clones da 
cana e outros SOO de bactérias já fo
ram distribuídos para integrantes 
da rede Onsa, que geraram esses 
clones", informa Ferro. "A partir de 
agora, esses grupos deverão cobrir o 
custo de mantenção e distribuição 
dos clones solicitados, que deverá 
ser de US$ S por clone. Para outros 
grupos o custo deverá ser maior, 
mas ainda abaixo do que será estabe
lecido para o setor privado." 

Auto-suficiente - Como a proprieda
de intelectual é da FAPESP, a receita 
fica no próprio centro, que deve tor
nar-se auto-suficiente em três anos, 

com orçamento anual em torno de 
R$ 200 mil. Além dos clones, serão 
vendidos os chips de DNA, membra
nas de alta densidade com todos ou 
quase todos os genes de um organis
mo: no caso, cana-de-açúcar ou 
bactéria fitopatogênica. Ferro revela 
que uma multinacional já demons
trou interesse nos genes da cana e 
negocia a compra deles com a 
FAPESP. Pesquisadores da Austrália 
estão interessados em adquirir 
membranas de alta densidade con
tendo os genes da cana. Nos Estados 
Unidos, o chip de DNA custa cerca 
de US$ 2 mil e a expectativa é que 
esse preço também caia no Brasil. 

Interesse industrial- O centro guarda 
ainda uma cópia de operon - trecho 
do genoma que controla a expressão 
de um conjunto de genes em bac

térias: é de uma bactéria 
Xylella que produz uma go
ma semelhante à xantana, 
espessante de alimentos e 
remédios e lubrificante de 
broca para exploração de 
petróleo. A pedido da equi
pe do Genoma Xylella, o 
centro enviou um clone des
se operon a uma empresa 
norte-americana que é gran
de produtora da goma xan-
tana. A empresa testa o ope

ron com a bactéria Xanthomonas 
campestri, a mais usada para produ
zir essa goma, enquanto a equipe 
brasileira recebeu as linhagens das 
bactérias e deve fazer os mesmos ex
perimentos, para avaliar se as pro
priedades do operon e da goma re
sultante são de interesse industrial. 

"Quanto mais indústrias quise
rem testar, melhor para nós", diz Ar
ruda. A parceria é viável porque o 
grupo paulista já patenteou o ope
ron nos Estados Unidos. "Se sair ne
gócio, estamos garantidos." Segundo 
ele, os testes devem terminar até o 
final do ano e, se positivos, podem 
fazer a cooperação evoluir para um 
acordo comercial. 

Falta satisfazer a curiosidade do 
usineiro vizinho. O BCCCenter é a 
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segunda parte de um projeto que co
meçou com o seqüenciamento da 
cana-de-açúcar e da bactéria do 
amarelinho, praga que causa prejuí
zos anuais de R$ 110 milhões à citri
cultura paulista. Desde 1997, os pro
jetas de seqüenciamento da cana e 
de bactérias de interesse agrícola 
consumiram cerca de R$ 40 milhões, 
que a FAPESP financiou em parceria 
com instituições privadas, como o 
Centro de Tecnologia da Copersucar 
(CTC) e o Fundo de Defesa da Citri
cultura (Fundecitrus). 

Genomas e aviões - O interesse dos 
parceiros por genomas é o mesmo: 
busca de melhorias para aumentar a 
produtividade agrícola com novas 
variedades de plantas, bem como re
duzir custos do combate a pragas e 
doenças. "A partir da identificação 
do DNA da planta, podemos saber 
exatamente quais genes estão en
volvidos na síntese da sacarose da 
cana, quais são responsáveis pelo 
crescimento, quais conferem resis
tência a pragas e à seca, entre outros 
tantos", diz Ferro. "Por isso mesmo, 
temos de ter cuidado e saber exata
mente nas mãos de quem esses ge
nes estão indo parar." Com os dados 
em mãos, institutos de pesquisa ou 
empresas poderão desenvolver varie
dades, para que afinal o usineiro vi
zinho possa beneficiar-se. 

''Assim como a instalação do Ins
tituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA) em São José dos Campos foi 
fundamental para a criação da Em
braer, hoje uma das maiores fabrican
tes de aviões do mundo, o centro é 
testemunha da competência que de
verá propiciar as condições para um 
maior vigor da indústria da biotec
nologia agrícola': disse José Fernando 
Perez, diretor científico da FAPESP, 
na inauguração do BCCCenter. Os in
vestimentos prosseguem: em 2001 o 
projeto Genoma receberá mais R$ 30 
milhões. Entre as novas pesquisas, 
está o seqüenciamento da bactéria 
Schistossoma mansoni, que causa a 
esquistossomose, e estuda-se o se
qüenciamento do eucalipto. • 
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IMPRENSA 

Trabalho reconhecido 
Joma/The NewYorkTimes 
destaca a qualidade 

começaram a investir': Rohter cita 
como exemplo a clonagem da bezer
ra Vitória, em março deste ano, um 
trabalho importante da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), e os programas aeronáu
ticos que levaram à formação da Em
braer, a quarta maior produtora de 
aviões no mundo. (Veja a reportagem 
completa em português em http://wat
son.fapesp. br!imprensa/24brasil. htm). 

da pesquisa feita no Brasil 

Os pesquisadores brasileiros ti
veram uma satisfação rara no 

dia 1 o de maio. O caderno de Ciência 
de The New York Times, o jornal de 
maior prestígio e influência em todo 
o mundo, tinha estampada em sua 
capa um artigo do correspondente 
Larry Rohter louvando a 

Além de The New York Times, uma 
outra publicação internacional se 
interessou pela ciência brasileira. A 

ciência feita no Brasil. 
Na reportagem, o jorna-
lista afirma que a FA-
PESP criou um modelo 
de pesquisa para os 
países em desenvolvi
mento e o Brasil tem, 
pelo menos em genômi
ca, um eficiente sistema 
de apoio à investigação 
científica voltado para 
as necessidades do país. 

"Os brasileiros estão 
fazendo ciência da me
lhor qualidade, compará
vel aos melhores traba
lhos dos maiores centros 
de seqüenciamento nos 
Estados Unidos e na Eu
ropa", disse ao jornal 
Claire Fraser, presidente 
do Instituto de Pesquisa 

Science Times 

Brazil Bounding Forward 
As Genomics Powerhouse 

By LARRY ROHTER 

SÃO PAULO, Brazil - lt has no 
laboratories or research teams of its 
own, only a modest administrative 
staff working out of a nondescript 
bullding in a residential neighbor
hood he{t!. But through canny man
agement and careful choices, tbe Re
search Support Foundation o! the 
State o! São Paulo is rapldly becom
ing a powerhouse in genomlcs and a 
model for scientific investigation in 
the thlrd world. 

Last July, a BraziUan consortium 
organized and financed by the foun
dation became the first anywhere to 
decode the genome of a plant patho
gen, Xylella fastidiosa, an insect
bome bacterium that infests or
anges. A few months later, the foun
dation, known as Fapesp, announced 
that the consortium had completed 

the genetic sequence of a second pest 
that plagues thls country's thriving 
fruit export tndustry, Xanthomonas 
citri, ar citrus canker. 

"From the moment we began, our 
objective has always been the sarne: 
to work on the frontiers of science 
while addressing lssues of social ana 
economic relevance," Dr. José Fer· 
nando Pérez, the foundation's ~ten
tifíc director, said in an interview 
here. "The genome project has 
served that purpose and created an 
image of leadership for us.'' 

Indeed, Fapesp's twin successes 
have not only established its intema
tlonal reputation but also led to lm
portant collaborations, including one 
wlth a gnoup that is sequenclng 
human cancer genes, financed in 
part by the Ludwig Institute in Switz
erland. ln another unusual tum
about, the United States Departmeitt 

Continued on Page 2 

Genômica em Rockville (TIGR), nos 
EUA. Rohter lembra que a revista 
Nature já havia chamado as reali
zações na área de genômica como 
"uma conquista não só científica co
mo política". 

Agricultura[ Research (edição de 
abril), revista de divulgação científica 
do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos, trouxe artigo com o 
título Criando uma Rede Global para 
a Ciência Agrícola. A publicação sa
lienta o acordo entre a FAPESP e o 
Agricultura! Research Service para os 
brasileiros seqüenciarem uma cepa 
da bactéria Xylella fastidiosa que ata
ca as videiras da Califórnia. • 

O Times afirma que o sucesso da 
FAPESP "é apenas um dos vários si
nais de avanço da pesquisa brasileira, 
na qual tanto o Ministério da Ciência 
e Tecnologia como o setor privado 


