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Revelação em detalhes
Pesquisas mostram genes e mecanismos
que podem ajudar no combate à
bactéria causadora do amarelinho

Hácinco anos, quase nada
se sabia sobre a bactéria
Xylella fastidiosa, a cau-
sadora de uma das pio-
res pragas da citricultu-

ra, a Clorose Variegada dos Cítrus
(CVC), também conhecida como ama-
relinho, responsável por perdas anuais
da ordem de US$ 100 milhões apenas
em São Paulo, o principal Estado pro-
dutor. A situação mudou de modo ra-
dical. De um ano para cá, à medida que
amadureceram as 21 pesquisas do Pro-
jeto Genoma Funcional da Xylella fas-
tidiosa, financiado pela FAPESP, torna-
ram-se claros os mecanismos pelos quais
esse microrganismo infecta as laran-
jeiras e cresce dentro delas. Participam
desse processo uma série de genes e pro-
teínas recém-descobertos e contados
em abundância - são, por exemplo, 30
genes importantes identificados no Ins-
tituto Agronômico de Campinas e 30
proteínas essenciais à bactéria descober-
tas na Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp).

Já começaram, por sinal, as pesqui-
sas que devem permitir desativar esses
genes e proteínas, de modo a impedir a
propagação da bactéria. O resultado fi-
nal tomará a forma, provavelmente, de
uma vacina contra o amarelinho. Até
agora, quem mais avançou rumo a
essa solução foi João Lúcio Azevedo,
pesquisador da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)
da Universidade de São Paulo (USP) e
da Universidade de Mogi das Cruzes
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(UMC). Com base nos achados mais
recentes do Genoma Funcional, que in-
tegra quase 80 pesquisadores das uni-
versidades e institutos públicos e priva-
dos, Azevedo implantou no genoma de
duas bactérias inofensivas que convivem
com a Xylella, a Pantoea agglomerans e
a Methylobacterium sp, um gene que
ajuda a digerir a goma fastidiana - uma
substância gelatinosa, provavelmente
essencial para a formação das colônias
de Xylella e a adesão das bactérias às
paredes dos vasos condutores de água
e nutrientes das laranjeiras. É assim
que, juntas, goma e colônias, numa ação
integrada, entopem os canais de circu-
lação de nutrientes, num lento proces-
so que faz as plantas definharem pou-

·co a pouco.
Azevedo saberá nos próximos três

meses se as bactérias escolhidas real-
mente detêm, nas laranjeiras, a forma-
ção da goma fastidiana, cuja composição
a equipe de Eliana Lemos, da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp) em Ia-
boticabal, detalhou ao longo do ano pas-
sado. Foi outro ganho importante na
luta contra o amarelinho. Sabe-se ago-
ra que esse composto vital às bactérias
e fatal às laranjeiras é uma mistura de
quatro tipos de açúcar, menos densa e
viscosa que a goma xantana, produzida
por outra bactéria que infecta os cítrus,
o feijão e o repolho, a Xanthomonas ci-
tri, cujo seqüenciamento terminou no
final de 2000.

A descoberta da estrutura da goma
fastidiana, segundo Eliana, facilita a bus-
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ca dê mecanismos que possam bloquear
sua formação, por especificar os alvos a
serem perseguidos, evitando a batalha
às cegas ou a escassez de explicações so-
bre por que uma tática funcionou ou
não. Como a equipe da Unesp conseguiu
fazer a Xylella produzir a goma fasti-
diana, quando cultivada em laborató-
rio sob condições especiais, surge uma
vertente ainda mais aplicada. À medida
que os processos de produção estiverem
otimizados, a goma fastidiana desponta
como uma alternativa à similar produ-
zida pela X. citri e empregada indus-
trialmente como espessante de papel,
tintas e alimentos.

Vasos bloqueados - Uma vacina que
possa deter a goma e, em conseqüencia,
o crescimento das bactérias não é a
única perspectiva com que trabalha o
grupo paulista. Também com base no
seqüenciamento do genoma dessa bac-
téria, iniciado em 1998 e concluído em
2000, os pesquisadores encontraram
uma molécula que controla genes liga-
dos ao desenvolvimento da doença nas
laranjas. Chamada fator de sinal di fuso,
é derivada de um ácido graxo (um tipo
de gordura) e resulta provavelmente da
ação de dois genes, conforme Mareio
Lambais, um dos autores da descober-
ta, também da Esalq. Ainda falta deta-
lhar sua estrutura química, mas já se

Lâmina de análise das proteínas: alvos
potenciais no combate à Xy/elfa
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pensa em produzir essa molé-
cula em laboratório e a aplicar
na planta, de modo que possa
impedir a ativação de genes
que ajudam a doença a avan-
çar. "Funcionaria como um
praguicida", planeja Lambais.

Analisados em conjunto, os
resultados reforçam cada vez
mais a idéia de que a agressivi-
dade - ou virulência - da bac-
téria está diretamente ligada à
sua capacidade de formar co-
lônias, fixar-se nas paredes do
xilema (os vasos que transpor-
tam água e sais minerais por
toda a planta) e assim provo-
car seu entupimento - proces-
sos em que a goma fastidiana
parece ser essencial. Tudo in-
dica, aliás, que seja o bloqueio
desses vasos o principal fator
que prejudica, de modo tão
intenso, o metabolismo das la-
ranjeiras, na avaliação de Eduardo Ca-
ruso Machado, do IAC.

Emparceria com uma equipe
da Esalq, Machado desco-
briu que a quantidade de
água que chega às folhas é
quase 60% menor nas la-

ranjeiras doentes. Não importa se está
chovendo intensamente, como é co-
mum em novembro e dezembro no
norte do Estado de São Paulo, de onde
sai um terço da produção mundial de
laranja: as plantas infectadas apresen-
tam-se como se sofressem de falta de
água mesmo com o solo encharcado -
ficam mirradas, com folhas murchas e
frutos pequenos. Mas se as árvores che-
gam a esse estado apenas alguns anos
após a infecção, a redução do fluxo de
água - a causa mais imediata dessa ma-
nifestação do amarelinho - ocorre bem
mais cedo: somente três meses após as
árvores serem contaminadas com a
Xylella. Percebido em laboratório, esse
sinal escapa ao produtor, que só con-
segue notar a infecção pela aparência
externa da árvore e de seus frutos, num
estágio mais avançado da doença.

Internamente, há outras complica-
ções. Os estudos indicam que as laran-
jeiras perdem metade da capacidade de
realizarfotossíntese,o processopelo qual
produzem reservas de energia (glicose).
São pequenos poros da superfície das
folhas, chamados estômatos, que per-
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Biochip: cores indicam o grau de atividade
dos genes (vermelho e verde, os mais ativos)

mitem a entrada de gás carbônico in-
dispensável à fotossíntese. Se o xilema
está entupido, ainda que parcialmente,
e não chega água às folhas, os estôma-
tos se fecham, como se a planta sofres-
se tempos de seca. Em conseqüência,
o ciclo de produção de energia perde
eficiência.

Mas apenas o entupimento dos va-
sos não explica a redução da fotossín-
tese. Os pesquisadores acreditam que a
bactéria deve produzir substâncias es-
pecíficas - toxinas ainda desconheci-
das - que ajudam a bloquear a produção
de energia. Essa conclusão emergiu de
experimentos com laranjeiras conta-

. minadas, mas colocadas em condições
aparentemente bastante favoráveis,com
abundância de água e um suprimento

o PROJETO

Genoma Funcional da Xylella
Fastidiosa, com 21 Projetos
Individuais de Pesquisa
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EDUARDO ARANHA CAMARGO - USP
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R$ 2.048.228,98 e
US$ 2.211.758,01

de gás carbônico 140vezes su-
perior ao normal. Seria uma
forma de eliminar as influên-
cias dos estômatos e da falta de
água, mas, ainda assim, para
surpresa geral, a fotossíntese
das laranjeiras doentes foi 20%
menor - uma perda, portanto,
reduzida, mas não inteiramen-
te eliminada.

Genes de adesão - Marcos
Antonio Machado, coordena-
dor de outra equipe do Insti-
tuto Agronômico, investigou
o problema por outro ângulo:
em vez de analisar o metabo-
lismo da planta, examinou a
atividade dos genes da Xylella.
Seu trabalho aprofundou as
conclusões de outros grupos
do Genoma Funcional, que já
haviam alertado que as colô-
nias de bactérias e adesão às

paredes dos vasos da planta eram deci-
sivas nas transformações que fazem a
árvore definhar e parar de produzir.

Machado comparou a expressão de
2.205 genes da Xylella em duas situa-
ções de cultivo em laboratório: a pri-
meira delas, chamada de condição de
isolamento primário, continha bacté-
rias recém-retiradas de plantas infec-
tadas, que preservavam sua capacidade
de colonizar rapidamente as plantas; a
outra, de isolamento secundário, era
formada por bactérias retiradas bem
antes, já haviam se propagado 40 vezes
e se multiplicavam muito mais lenta-
mente ao ser inoculada nas laranjeiras,
de acordo com testes já realizados an-
teriormente.

Utilizando um biochip - uma lâmi-
na que permite distinguir genes ativos
dos inativos - produzido pelo grupo de
Mogi das Cruzes, Machado constatou
que cerca de 30 genes se comportam de
modo diferente, com respostas que de-
pendem, essencialmente, do parentesco
com a bactéria retirada da planta. De
modo geral, as bactérias geneticamente
mais parecidas com a Xylella encontra-
da na própria planta, mantidas na con-
dição de isolamento primário, apresen-
tam maior capacidade de causar a
doença - a chamada patogenicidade -
que as do outro grupo. No primeiro
caso, encontravam-se ativos um núme-
ro maior de genes ligados ao processo
de adesão à planta.



Em outro trabalho con-
junto, desta vez com Gusta-
vo Goldman, da Faculdade
de Farmácia da USP,em Ri-
beirão Preto, Marcos Ma-
chado examinou o grau de
expressãodessesgenes.Com-
parou as duas situações de
crescimento e verificou que,
no isolamento primário, ha-
via genes relacionados à ade-
são cerca de 20 vezes mais
ativos do que na outra con-
dição de crescimento - pôde
confirmar, assim, a impor-
tância dos genes de adesão.
Mas será que o mesmo efei-
to se manifestaria em ou-
tras plantas? Curiosamente,
a geração de bactérias pró-
xima à retirada da planta -
com mais cópias dos genes
de adesão - infectou a vinca
ou maria-sem-vergonha (Ca-
tharanthus roseus), de modo
similar às laranjas. Foi um
achado importante. "A pa-
togenicidade parece não es-
tar relacionada à espécie da
planta infectada, mas sim,
essencialmente, à bactéria",
comenta Machado.

Vítima do amarelinho: praga infecta 65 milhões
de pés de laranja no Estado de São Paulo

mas se revelou dura na que-
da e colocou novos desafios
para os pesquisadores, numa
indicação de que as próxi-
mas etapas do trabalho po-
dem ser mais complicadas
do que se imaginava. Surgi-
ram resultados inesperados
quando se tentou contami-
nar laranjeiras e plantas de
tabaco com bactérias gene-
ticamente alteradas,nas quais
a pesquisadora PatríciaMon-
teiro, então no Fundo de
Defesa da Citricultura (Fun-
decitrus), havia desligado
genes relacionados à pato-
genicidade.

As análises feitas até o
momento indicam que a
cepa utilizada - isolada em
Iales, interior paulista, e co-
nhecida pela sigla Jla12 -
não é virulenta. Isso é ruim
porque, desse modo, não se
consegue saber se a desativa-
ção de genes realmente fun-
cionaria, a ponto de impe-
dir o desenvolvimento do
amarelinho. A outra cepa
mais agressiva, a 9aSC, se-
qüenciada durante o projeto
Genoma Xylella, mostrou-
se resistente à transforma-
ção genética.

"Pode ser que a Jla12
cause os sintomas apenas
bem mais tarde, por crescer

mais lentamente", comenta Patricia.
Em busca de cepas mais agressivas,
cujos genes possam ser desativados, os
pesquisadores encontraram uma al-
ternativa promissora: a B111, isolada
na região de Bebedouro, capaz de con-
taminar as laranjeiras com mais efici-
ência que a de Iales, mas, ainda assim,
menos virulenta que a 9aSC. Superada
essa etapa, tudo deve se tornar mais
fácil, pois Beatriz Mendes e Francisco
Mourão, ambos da USP, ampliaram o
domínio da técnica de produzir laran-
jeiras geneticamente modificadas -
além da variedade Harnlin, obtida em
2001, produziram árvores transgêni-
cas de laranja-pêra, valência e natal.
O laboratório em que trabalham es-
tá pronto para receber os genes de
resistência ao amarelinho tão logo se-
jam encontrados pelos outros grupos
de pesquisa. •

Crescimento lento - A equi-
pe de José Camillo Novello,
da Unicamp, trabalhou com
o produto dos genes: as pro-
teínas, que, a princípio, se
fossem bloqueadas, ajudariam a impe-
dir o avanço do amarelinho. Após uma
triagem inicial, os pesquisadores dó
Laboratório de Química de Proteínas
identificaram 142 proteínas produzi-
das em maior quantidade pela Xylella,
mas dedicaram-se a 30 delas, associa-
das à capacidade de adesão, à absorção
de nutrientes e à toxicidade da bacté-
ria. São proteínas que despertam inte-
resse principalmente porque a bacté-
ria as exporta para o meio intercelular,
como os pesquisadores descrevem em
um artigo a ser publicado na Proteo-
mics de fevereiro. "Essas proteínas são
alvos potenciais para combater o ama-
relinho", diz Marcus Smolka, um dos
integrantes da equipe de Novello, "por-
que a princípio é mais fácil produzir
um composto que atue sobre uma
proteína que esteja fora da bactéria do
que dentro dela."

Goma fastidiana, agora produzida em laboratório:
alternativa como espessante de alimentos

Aanalisar o padrão dessas
proteínas, o grupo da Uni-
camp constatou que a Xy-
lella não possui um me-
canismo, comum em

outras bactérias, que permite fabricar
proteínas de forma rápida. Segundo
Smolka, essa característica ajuda a ex-
plicar o crescimento lento da Xylella, que
demora de oito a dez horas para se di-
vidir em duas, enquanto a Escherichia coli
não toma mais de 20minutos. "Tudo leva
a crer que a Xylella não consiga respon-
der de maneira eficiente às substâncias
produzidas pelo sistema de defesa da
planta", comenta. "Talvezpor isso ela só
consiga crescer em agregados, que ofe-
rece uma forma de proteção."

Imprevistos - Mas nem só de avanços
se faz a ciência. No ano passado, a bac-
téria parecia perto de ser dominada,
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