




do Fundo de Defesa da Citricultura
(Fundecitrus), instituição mantida por
produtores e indústrias de suco.

Energia absorvida - Para chegar ao de-
tector de cancro cítrico, os professores
Vanderlei Salvador Bagnato, coordena-
dor do Cepof, em São Carlos, e Luis
Gustavo Marcassa partiram de um fe-
nômeno fisico chamado espectroscopia
de fluorescência presente em determi-
nadas moléculas que absorvem energia
e emitem luz depois de excitadas por
meio de uma outra fonte luminosa.
"Nesse caso do cancro, quando lança-
mos um feixe de laser monocromático
na cor verde sobre a laranjeira, as subs-
tâncias presentes nas bactérias absorvem
essa energia e respondem com outra
cor, ou melhor, em outra freqüência",
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. explica Bagnato. A doença, no entanto,
não é verificável somente com o feixe
de laser verde. É preciso um visor de
cor amarela que barra a freqüência ver-
de para o olho humano. Assim, as le-
sões da doença ficam mais fáceis de ser
identificadas durante uma inspeção.
Existem também grandes chances de
ser possível a identificação de plantas
doentes que não tenham ainda apre-
sentado os sintomas do cancro cítrico.
Essa possibilidade, que será testada em
laboratório, é totalmente descartada em
uma simples inspeção visual.

Bagnato e Marcassa já haviam uti-
lizado o laser e a espectroscopia de fluo-
rescência para diagnosticar diversos
tipos de câncer (pele, boca, esôfago,
bexiga, pulmões) num projeto que está
em desenvolvimento no Cepof. Da mes-

,

ma forma, um feixe de laser é jogado
sobre a região que se quer verificar no
corpo humano e a resposta determina
o tipo de tumor, se maligno ou benig-
no (veja Pesquisa FAPESP n° 74). O
feixe é conduzido por uma fibra ópti-
ca, normalmente utilizada em transmis-
sões telefônicas, composta de sete seg-
mentos. Um serve para enviar a luz, e
seis, para coletar a resposta luminosa.
Tanto a detecção dos cânceres como a
do cancro cítrico são feitas por softwares
específicos desenvolvidos pela equipe.

Nas plantas, a comparação, feita na
tela do computador, permite visualizar
em gráficos as freqüências diferencia-
das quando a planta está sadia e quan-
do está infectada pela Xanthomonas. O
padrão de fluorescência muda da plan-
ta normal para a infectada, onde existe



alteração metabólica das moléculas pro- ,
porcionada pela bactéria.

O equipamento que vai para o cam-
po possibilitará, primeiro, um teste vi-
sual por meio do uso do feixe de laser e
da observação via óculos especial. De-
pois, se for detectado algum problema,
a parte afetada da planta será submeti-
da a uma confirmação da presença do
cancro pelo software instalado num lap
top que estará acoplado a um sistema
de fibras ópticas para coletar o espectro
das folhas. A identificação de outros
microrganismos presentes nos citros
também está nos planos da equipe. "Sa-
bemos que a emissão do laser pode ser
igual e as respostas diferentes em cada
bactéria ou fungo': diz Marcassa. "Va-
mos criar um banco de dados com
uma sistemática de detecção de doen-

ças abrangendo o es-
pectro de fluorescência
de cada microrganis-
mo de modo a facili-
tar suas identificações':
relata Bagnato. Os pes-
quisadores já obtive-
ram as respostas preli-
minares diferenciadas
de outras doenças, co-
mo a clorose variega-

da dos citros (CVC), também conhe-
cida como amarelinho, causada pela
bactéria Xylella fastidiosa, e do sarampo,
doença que ainda não teve seu agente
causador reconhecido.

No experimento com o cancro fo-
ram realizados testes comparativos,
confrontando plantas da variedade la-
ranja-pêra rio inoculadas com a Xan-
thomonas e plantas sadias. Com os
primeiros dados em mãos, os dois pes-
quisadores registraram a nova técnica
para detecção do cancro cítrico em pa-
tente depositada no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (Inpi) em
abril deste ano.

As pesquisas no Cepof certamente
abrem um campo imenso na constru-
ção de novos equipamentos que pos-
sam auxiliar no diagnóstico de doen-

ças agrícolas sem a necessidade de le-
var uma amostra para identificação
em laboratório. Um procedimento
que retarda muito o início do contro-
le das doenças.

O desenvolvimento da nova técnica
começou há dois anos, quando o enge-
nheiro agrônomo José Belasque [únior,
do Departamento Científico do Funde-
citrus, procurou o Instituto de Física de
São Carlos. "Queríamos algo para au-
mentar a eficiência da inspeção", conta
Belasque. "Pensávamos em um óculos
ou em pulverizar a planta com uma
tinta para que pudéssemos identificar
mais facilmente o cancro."

Folha certa - Atualmente, a inspeção é
visual, com pessoal treinado pelo Fun-
decitrus. "Existem árvores com até 4
metros de altura onde é possível que ape-
nas duas ou três folhas estejam infecta-
das no meio de 20 a 30 mil': explica o
agrônomo. No procedimento atual, to-
das as propriedades que apresentaram
contaminação são inspecionadas perio-
dicamente e, uma vez por ano, 10% das
plantações de citros em São Paulo são
sorteadas e inspecionadas. Ao encon-
trar uma folha com suspeita de cancro,
o inspetor convoca o produtor e um re-
presentante da Secretaria da Agricultu-
ra do Estado ou do Fundecitrus. Só aí a
folha pode ser arrancada e levada para
um laboratório do Instituto Biológico,
que emitirá um laudo. Se positivo, em
apenas uma planta, corta-se um raio de
30 metros ao redor dessa, o que equiva-
le a cerca de 100 árvores. Se o número
de exemplares doentes exceder 0,5% do
número total existente no talhão (po-
mares com, no mínimo, 2 mil plantas),
toda essa área será erradicada. Aquelas
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que forem cortadas de-
vem ser queimadas no
próprio local e todas as
outras árvores de citros da
região devem ser investi-
gadas. Na região da Flóri-
da, nos Estados Unidos,
país que é o segundo pro-
dutor mundial de citros,
atrás do Brasil, onde o cli-
ma é mais favorável à dis-
seminação da doença, a
erradicação é obrigatória
num raio de 576 metros.

Prejuízo para todos - A
incidência da doença tem
caído nos últimos três anos
nos estados de São Paulo
e de Minas Gerais, regiões
onde o Fundecitrus atua.
No ano passado, a presença do cancro
atingiu 0,07% dos talhões em São Pau-
lo, e em Minas ele não é detectado há
dois anos. Mesmo com esse índice bai-
xo, a erradicação representou, desde
1999,o corte de cerca de 3,5 milhões de
plantas e prejuízos diretos no patamar
dos R$ 100 milhões. Soma-se a esse
prejuízo, no Estado de São Paulo, mais
R$ 20 milhões anuais em recursos do
Fundecitrus e dos governos estadual e
federal na inspeção e na erradicação
das plantas doentes.

Essabactéria, portanto, pro-
vavelmente originária da
Ásia, onde a doença é en-
dêmica, não é como um fan-
tasma que apenas assom-

bra, mas um real inimigo para a maior
citricultura do mundo e a segunda
agroindústria do Brasil, depois da ca-
na-de-açúcar. Ela movimenta US$ 3,5
bilhões por ano no país e emprega cer-
ca de 400 mil pessoas. A receita gerada
na exportação atinge, anualmente,
US$ 1,2bilhão em sucos e frutas in na-
tura. O peso do cancro na citricultu-
ra brasileira, aliás, influenciou a deci-
são da FAPESP de escolher a bactéria
Xanthomonas citri como o segundo
patógeno vegetal a ter seu genoma se-
qüenciado, após o pioneiro da Xylella
fastidiosa. ''A incidência do amarelinho
é maior, chega a 38% no Estado de
São Paulo, mas nesse caso não é pre-
ciso cortar a planta, controla-se a do-
ença com podas dos pontos atacados e
combate-se às cigarrinhas vetoras da
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bactéria", explica Belasque. Sempre em
parceria com o Fundecitrus, o seqüen-
ciamento da Xylella teve um investi-
mento de US$ 13 milhões, e o da Xan-
thomonas, finalizado em dezembro de
2000, de R$ 2,2 milhões. Os pesqui-
sadores envolvidos nesses projetos es-
tudam agora as interações químicas
dentro de cada genoma e as proteínas
sintetizadas pelos genes.

A manutenção da competitividade
do setor citrícola brasileiro depende
tanto das pesquisas realizadas nos la-
boratórios do projeto Genoma como
no desenvolvimento de novas técnicas
e de equipamentos para a detecção de
doenças. Belasque acredita que, dentro
de pouco tempo, o uso do laser ganha-

. rá espaço e importância na identifica-
ção do cancro e de outras doenças dos
citros. "Esperamos que seja útil tam-
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bém, por exemplo, na
identificação precoce da
pinta-preta, uma doença
causada pelo fungo Guig-
nardia citricarpa." Essa
doença não atinge todas
as regiões do Estado e não
envolve erradicação, mas
os sintomas só aparecem
como pequenas manchas
escuras durante o ama-
durecimento do fruto. "O
fungo está ali há muito
tempo, mas não é possí-
vel sua detecção antes do
aparecimento dos sinto-
mas", explica Belasque. A
intenção do Fundecitrus
é usar o futuro equipa-
mento de detecção de
cancro e de outras doen-

ças via laser também nos locais onde
se produzem as mudas, estratégia que
pode evitar uma maior disseminação
de fungos e bactérias. No caso do can-
cro, a contaminação pode ocorrer via
combinação de vento e chuva e pelo
homem, que pode levar a Xanthomo-
nas na mão, na roupa, no sapato, ou
ainda em objetos.

Parcerias produtivas - Segundo Bag-
nato, o primeiro protótipo de um equi-
pamento para ser usado no campo deve
ficar pronto dentro de um ano. "Estare-
mos, assim, cumprindo uma das mis-
sões do Cepof, que é estabelecer parce-
rias para a resolução de problemas da
sociedade e do setor produtivo': diz Bag-
nato. "Queremos estabelecer uma tra-
dição nesse sentido:' O Cepof, em dois
anos, registrou oito patentes, em equi-
pamentos utilizados na medicina e na
odontologia, por exemplo.

Além das soluções tecnológicas, o
centro promove a pesquisa científica e
tem publicado cerca de 40 trabalhos,
por ano, em revistas científicas interna-
cionais, elaborados por uma equipe de
cinco professores, 45 graduandos com
bolsas de iniciação científica, 36 estu-
dantes de pós-graduação (mestrado
e doutorado) e três pós-doutorandos.
"Outra coisaimportante é o sentido mul-
tidisciplinar dos nossos trabalhos." No
caso da detecção do cancro cítrico via
laser, um engenheiro agrônomo tomou
contato com a física da luz e os físicos
passaram a entender de doenças vege-
tais que prejudicam a citricultura. •




