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Um grupo de pesquisadores coordenados pelo professor Valtencir Zucolotto, do Instituto de 
Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), uniu bio e nanotecnologia para 
desenvolver um método que facilita o controle da febre aftosa. O sistema imunoensaio, no 
jargão visa detectar a presença de anticorpos da doença no gado. Um resultado positivo é sinal 
de que o animal recebeu vacina e está imunizado. O que parece ficção científica pode acabar 
ajudando o Brasil a ampliar sua liderança mundial na exportação de carne bovina. 
 
De acordo com Zucolotto, verificar se animal está ou não doente é menos importante. Um 
veterinário competente facilmente detecta a presença da moléstia com uma análise visual. 
Necessário mesmo é saber se o gado foi vacinado, já que até a suspeita da doença pode 
provocar o surgimento de barreira comerciais, o que impossibilita a exportação e prejudica 
toda a cadeia produtiva. 
 
Atualmente, a fiscalização do problema é bastante falha. "O único controle é a nota de compra 
da vacina, que o fazendeiro deve apresentar, mas há quem burle o procedimento", diz Lygia 
Pimentel, analista da Scot Consultoria, especializada em agronegócio. 
 
Métodos conceituados, como o Elisa, detectam se o animal possui anticorpos da febre aftosa. 
O problema é que eles são pouco práticos e caros para pequenos e médios produtores. É 
necessário enviar amostras de sangue para exames laboratoriais e o resultado demora de três 
a cinco dias. Já o método desenvolvido na USP simplifica o procedimento e pode ser feito em 
campo. O resultado sai em menos de uma hora. 
 
Apoio estatal 
 
O projeto de pesquisa da USP tem duração prevista de três anos e é financiado pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) por meio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os trabalhos começaram no final de 2008 e 
em março deste ano o grupo recebeu a primeira parte dos recursos previstos, que somam R$ 
400 mil. A iniciativa é uma colaboração entre o Instituto de Física de São Carlos (IFCS), 
Instituto de Estudos Avançados (IEA) ambos da USP e do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno 
Príncipe, de Curitiba. 
 
Com a parte científica do projeto praticamente pronta, o grupo agora procura transformar o 
método em produto. Segundo Zucolotto, a idéia é produzir kits similares aos que os diabéticos 
usam para verificar o nível de açúcar no organismo. Bastará coletar sangue do gado e misturá-
lo a uma solução. A mistura deverá ser introduzida em uma caixa na qual componentes 
eletrônicos acusarão ou não a presença dos anticorpos. 
 
O segredo do método está na solução. Ela contém nanopartículas metálicas de cerca de cinco 
nanômetros (um nanometro equivale à bilionésima parte do metro) com capacidade para 
mudar as propriedades elétricas da solução na presença do anticorpo da febre aftosa. "Tem 
havido um grande interesse pela pesquisa, Acho que tem tudo para haver interesse também 
pela comercialização desse produto", diz Zucolotto. 
 
Risco constante 
 
Segundo a analista da Scot Consultoria, o último surto de febre aftosa no Brasil teve início em 
outubro de 2005 e se estendeu até o primeiro semestre do ano seguinte. Países importadores 
rapidamente restringiram a importação de carne brasileira, provocando excesso de oferta no 
mercado interno e, consequentemente, queda de preço: "de uma média de R$ 57, a arroba 
despencou até R$ 50,60. 
 
Alguns países, como Japão e Estados Unidos, visando restringir a importação, recorrem a 
questões sanitárias e só compram carne de fornecedores classificados como livres de febre 
aftosa sem vacinação. Ou seja, mesmo com a vacina, o produto é rejeitado. Para Lygia, um 



método que comprove que a imunização ocorreu pode dar os produtores argumentos 
adicionais. "Não alegam que há falta de controle, que há a possibilidade de burlar a vacinação? 
Se comprovarmos que a aplicação ocorreu, poderemos conquistar mais mercados." 
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