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RESUMO 

 
Transformação genética de laranja doce com o gene codificador de defensina 

de Citrus sinensis, sob controle dos promotores 35S (Cauliflower mosaic 
virus) ou AtSUC2 (Arabidopsis thaliana) 

 
A citricultura brasileira é a maior produtora e exportadora de citros e 

tem sido afetada por doenças que causam sérios prejuízos a produção e a qualidade 
dos frutos. No entanto, a cultura apresenta grandes problemas, entre eles, os fatores 
fitossanitários, que vem dizimando milhares de plantas e afetando a produtividade e 
a competitividade do setor. Atualmente, o huanglongbing (HLB), associado às 
bactérias de floema Candidatus Liberibacter spp., é considerado uma das mais 
destrutivas doenças de citros. A inexistência de cultivares de laranja doce resistentes 
ao HLB torna a transformação genética de citros uma ferramenta importante no 
controle desta doença. Para se defender do ataque de pragas e patógenos as 
plantas desenvolveram, durante o processo evolutivo, uma série de mecanismos de 
defesa, no qual pode-se incluir a produção de peptídeos com atividade 
antimicrobiana. As defensinas vegetais são peptídeos pequenos  relacionadas à 
patogênese (PR),  que possuem atividade antimicrobiana associada aos 
mecanismos de defesa das plantas. Assim, o objetivo deste trabalho foi a obtenção 
de plantas transgênicas de laranja doce (Citrus sinensis L.) cvs. ‘Hamlin’, ‘Natal’, 
‘Valência’ e ‘Pera’, via Agrobacterium tumefaciens, superexpressando o gene 
codificador de defensina (def), isolado de Citrus sinensis cv. ‘Valência’, dirigido pelo 
promotor com expressão preferencial no floema AtSUC2 (transportador de sacarose, 
clonado de Arabidopsis thaliana) ou pelo promotor constitutivo CaMV 35S (clonado 
do vírus do mosaico da couve-flor). Os explantes utilizados na transformação 
genética foram segmentos de epicótilo obtidos de plantas germinadas in vitro. A 
identificação das plantas transgênicas foi realizada por meio da análise da PCR, 
utilizando-se primers para a detecção do fragmento do gene de seleção nptII. As 
plantas PCR+ foram aclimatizadas e transferidas para casa-de-vegetação. A análise 
de Southern blot confirmou a integração do transgene em 36 plantas. Foram obtidas 
7 plantas transgênicas da cultivar ‘Hamlin’, 9 da cultivar ‘Natal’, 1 da cultivar ‘Pera’ e 
9 da cultivar ‘Valência’ contendo a construção gênica pC35S/def, e 3 plantas 
transgênicas da cultivar ‘Hamlin’, 6 da cultivar ‘Natal’ e 1 da cultivar ‘Valência’ 
contendo a construção gênica pcAtSUC2/def. Os resultados obtidos neste trabalho 
serão importantes para futura avaliação e estudo visando o controle de Candidatus 
Liberibacter spp.. 
 

Palavras-chave: Huanglongbing; Citros; Transgenia; Defensina; Promotor específico 
de floema 
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ABSTRACT 

 
Genetic transformation of sweet orange with the gene that encodes Citrus 
sinensis defensin under the control of 35S (Cauliflower mosaic virus) or 

AtSUC2 (Arabidopsis thaliana) promoters 
 
The Brazilian citrus industry is the world’s largest producer and exporter 

of citrus, however, it has been affected by diseases that cause serious production 
losses and damages to fruit quality. However, the culture faces problems, namely 
phytosanitary issues that have been damaging thousands of plants, affecting yield 
and competitiveness of the sector. Currently, Huanglongbing (HLB), associated with 
phloem bacteria Candidatus Liberibacter spp., is considered one of the most 
destructive citrus diseases. The lack of sweet orange cultivars resistant to HLB 
makes genetic transformation an important tool in the disease control. To defend 
from pest and pathogen attack, plants developed a series of defense mechanisms 
during the evolutionary process, which may include the production of peptides with 
antimicrobial activity. Plant defensins are small peptides  related to  pathogenesis 
(PR) which have antimicrobial activities, associated with plant defense mechanisms . 
The objective of this study was to obtain transgenic plants of sweet orange (Citrus 
sinensis L.) cultivars ‘Hamlin’, ‘Natal’, ‘Valência’ and ‘Pera’ with Agrobacterium 
tumefaciens overexpressing the defensin gene (def), isolated from Citrus sinensis cv. 
‘Valência’, controlled by the promoter with preferential expression in the phloem 
AtSUC2, (sucrose transporter, cloned from Arabidopsis thaliana) or by the 
constitutive promoter CaMV 35S (cloned from the mosaic virus of cauliflower). The 
explants used in genetic transformation were epicotyl segments obtained from 
germinated plants in vitro. The identification of transgenic plants was accomplished 
by PCR analysis using primers for the detection of nptII gene fragment. The PCR+ 
plants were acclimatized and transferred to greenhouse. The analysis of Southern 
blot confirmed the transgene integration in 36 plants. Seven transgenic plants were 
obtained for the cultivar ‘Hamlin’, nine for ‘Natal’, one for ‘Pera’ and nine for  
‘Valência’ containing the gene construct pC35S/def and three transgenic plants for 
‘Hamlin’, six for ‘Natal’ and one for ‘Valência’ containing the gene construct 
pcAtSUC2/def. The results obtained in this work are important for future evaluation of 
the plants for resistance to Candidatus Liberibacter spp..  
 

Keywords: Huanglongbing; Citrus; Transgenic; Defensin; phloem-specific promoter 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Embora o Brasil seja o maior produtor de laranja doce e o segundo maior 

produtor de frutas cítricas do mundo, a produtividade dos pomares ainda é 

considerada baixa (FAO, 2014). Entre as principais causas de baixa produção estão 

os problemas fitossanitários como a gomose de Phytophthora (Phytophthora spp.), a 

pinta preta (Guignardia citricarpa Kiely), a podridão floral (Colletotrichum acutatum), 

a leprose dos citros (Citrus leprosis virus), o cancro cítrico (Xanthomonas citri), a 

clorose variegada do citros (Xylella fastidiosa) e atualmente, o huanglongbing 

(Candidatus Liberibacter spp.) (FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA - 

FUNDECITRUS, 2014; BASTIANEL et al., 2006; MATTOS JUNIOR et al., 2005; 

BOVÉ, 2006). 

O huanglongbing (HLB) é uma doença associada a bactérias Gram-negativas, 

apresentando-se como um grave problema para a cultura, que leva a 

improdutividade das plantas (BELASQUE JUNIOR, et al., 2009). Até o momento, 

todas as espécies comerciais de citros são consideradas suscetíveis ao patógeno. 

As bactérias associadas à doença podem ser transmitidas por material de 

propagação contaminado ou pelos insetos vetores Diaphorina citri, presente na Ásia 

e América, e Trioza erytreae, presente na África (BOVÉ; AYRES, 2007).  

Uma estratégia para contornar a agressividade desta doença é o 

desenvolvimento de novas cultivares resistentes ou tolerantes ao HLB. Neste 

sentido, técnicas de biotecnologia, como a transformação genética de plantas, 

aparecem como uma alternativa para a obtenção de novas cultivares possibilitando a 

mudança de características em uma única etapa (BRASILEIRO; DUSI, 1999).  

Para se defender de ataques contra pragas e patógenos, as plantas 

desenvolveram durante seu processo evolutivo uma série de mecanismos de defesa, 

incluindo a produção de peptídeos com atividades antimicrobianas (VRIENS et al., 

2014). Esses peptídeos podem ser expressos constitutivamente em tecidos 

reprodutivos e órgãos de armazenamento ou podem ser induzidos em determinadas 

situações e partes da planta, como folhas, durante o ataque de patógenos ou 

injúrias. Estruturalmente, apresentam números pares de cisteínas (4, 6 ou 8), que 

são ligadas por pontes dissulfeto, proporcionando uma elevada estabilidade aos 

peptídeos. De acordo com sua estrutura terciária são classificados em tioninas, 
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defensinas, proteínas de transferência de lipídeos, snakinas, heveínas e ciclotídeos 

(BROEKAERT et al., 1997).  

As defensinas de plantas são peptídeos pequenos, com 45 a 54 resíduos de 

aminoácidos, altamente básicas, ricas em cisteínas, que apresentam propriedades 

estruturais e funcionais semelhantes as das defensinas de insetos e de mamíferos 

(TERRAS et al., 1995).  A maioria das defensinas foi isolada de sementes (OSBORN 

et al., 1995). No entanto, sua expressão também foi encontrada em diferentes 

tecidos, tais como folhas (TERRAS et al., 1995), frutos (MEYER et al., 1996), 

tubérculos (MORENO; SEGURA; GARCÍA-OLMEDO, 1994), raízes (SHARMA; 

LÖNNEBORG, 1996) e órgãos florais (GU et al., 1992; KRAGH et al., 1995). 

Estudos relatam que as defensinas vegetais são componentes importantes de 

defesa do hospedeiro, tornando-se uma importante estratégia na produção de 

culturas transgênicas resistentes a patógenos (CHEN; LIU; ZOU, 2006; CONINCK et 

al., 2010; PENNINCKX, et al., 2003; THOMMA; CAMMUE; THEVISSEN, 2002; WU 

et al., 2009). Desta forma, o objetivo do presente trabalho de pesquisa foi a 

obtenção de plantas transgênicas de cultivares de laranja doce, superexpressando o 

gene defensina, clonado da cultivar ‘Valência’, controlado pelo promotor específico 

para expressão gênica no floema AtSUC2 (transportador de sacarose, clonado de 

Arabidopsis thaliana) ou pelo promotor constitutivo CAMV 35S (clonado do vírus do 

mosaico da couve-flor), visando resistência a Candidatus Liberibacter spp.. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Aspectos gerais da citricultura 

 
A história e origem geográfica dos Citrus foram formuladas e reportadas por 

diversos autores (BARRET; RHODES, 1976; SWINGLE; REECE, 1967; TANAKA 

1977). A região mais antiga de cultivo do gênero Citrus (Linnaeus) compreende o 

Sudeste da China, Sul da Península Malaia e Oeste de Myanma, antiga Birmânia, 

havendo evidências de sua exploração no Sul da China há mais de 4.000 anos, daí 

dispersando-se em direção ao Sudeste, pelas Filipinas e ilhas do Pacífico (PASSOS; 

SOARES FILHO; SOBRINHO, 2013).  

O cultivo dos citros se expandiu com o início do comércio e das guerras entre 

as nações, de modo que, na idade Média, a laranja foi levada pelos árabes para a 

Europa e, nos anos de 1500, mudas de frutas cítricas foram trazidas na expedição 

de Cristovão Colombo para o continente americano. No Brasil, a laranja foi 

introduzida logo no início da colonização, onde encontrou melhores condições para 

vegetar e produzir, comparado com as regiões de origem, expandindo-se por todo 

território nacional (NEVES et al., 2010). Em relação à laranja doce, relatos apontam 

sua introdução pelos portugueses, por volta de 1530, em São Paulo, e em 1549 na 

Bahia (HASSE, 1987). 

A classificação das espécies de Citrus é controvertida e complexa, existindo 

vários sistemas de classificação, que variam principalmente, quanto ao número de 

espécies (NICOLOSI, 2007). Parte dessa complexidade se dá devido às 

características relacionadas à biologia reprodutiva da espécie e sua longa história de 

cultivo (SWINGLE; REECE, 1967). Dentre os sistemas taxonômicos propostos, os 

que mais se destacam são os formulados por Swingle e Reece (1967), que 

consideram 16 espécies, e o de Tanaka (1977), que propõe um total de 162 

espécies (ARAÚJO; ROQUE, 2005). 

Segundo os taxonomistas, as espécies do gênero Citrus pertencem à ordem 

Geraniales, família Rutaceae, subfamília Aurantioideae, tribo Citreae, subtribo 

Citrineae, possuindo mais cinco gêneros Fortunella, Poncirus, Clymenia, Eremocitrus 

e Microcitrus, que constituem, juntamente com o gênero Citrus, o grupo dos cítricos 

verdadeiros, por produzirem frutos semelhantes a laranja e ao limão (NICOLOSI, 

2007; PASSOS; SOARES FILHO; SOBRINHO, 2013; SWINGLE, 1967). Barret e 
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Rhode (1976) estabeleceram que o gênero Citrus é formado por apenas três 

espécies biológicas básicas: cidra (Citrus medica), tangerina (Citrus reticulata) e 

toranja (Citrus grandis) (DONADIO; MOURAO FILHO; MOREIRA, 2005; 

MABBERLEY, 1997).  

As plantas cítricas são cultivadas em todo o mundo, apresentando produção 

de aproximadamente 131 milhões de toneladas por ano. Os principais países 

produtores de citros são China, Brasil e Estados Unidos. Juntos este três países 

respondem por mais de 50% da produção mundial de citros, incluindo, laranjas, 

limões, limas, tangerinas e pomelos (FAO, 2014). 

 O Brasil, que se destaca como o segundo produtor mundial de citros, com 

aproximadamente 22 milhões de toneladas por ano, apresenta pomares distribuídos 

por todo seu território, su’Pera’do apenas pela China, com cerca de 30 milhões de 

toneladas por ano (FAO, 2014). Em relação a área colhida, duas grandes regiões se 

sobressaem na citricultura brasileira, a Sudeste com 504.715 ha e a Nordeste com 

cerca de 124.890 ha. Na região Sudeste, o Estado de São Paulo se destaca com 

455.000 ha, com ênfase para laranja doce destinada a exportação de suco 

concentrado, seguido por Minas Gerais com 43.020 ha. Na região do Nordeste, 

destacam-se os Estados da Bahia (63.134 ha) e Sergipe (52.544 ha) (IBGE, 2014).  

Na maioria dos países produtores de frutas cítricas, as laranjas doces (C. 

sinensis L. Osbeck) são predominantes, chegando a representar dois terços dos 

plantios comerciais (NEVES et al., 2006). Vale ressaltar também que o Brasil se 

destaca como o maior produtor de laranja doce do mundo, com cerca de 18 milhões 

de toneladas por ano (FAO, 2014). As principais cultivares de laranjas doces 

destinadas a produção de suco são ‘‘Pera’’, ‘Valência’, ‘Natal’ e ‘Hamlin’, e a 

principal cultivar de porta-enxerto utilizada é o limão ‘Cravo’. O Brasil é o país que 

detém mais da metade da produção mundial de suco de laranja e exporta 98% da 

sua produção (NEVES et al., 2010).  

Os principais produtos industrializados obtidos a partir de frutas cítricas são 

os sucos, apresentados em diferentes níveis de concentração, e os subprodutos 

desse processamento, óleos, aromas e polpa. Outros produtos como, pectina, 

gomos de fruta em calda, geleias, doces em massa, xarope, licores, entre outros, 

também podem ser obtidos das frutas cítricas, embora com menor expressão 

comercial (MATSUURA; FOLEGATTI MATSUURA, 2013). 
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Ao longo do estabelecimento da citricultura no país, diversos problemas 

fitossanitários vêm atingindo os pomares, tornando a sua produtividade limitada, 

aumentando assim, o custo da produção. Isso acontece em razão da estreita base 

genética dos pomares, havendo um predomínio do emprego de copas de laranja 

‘Pera’e uma concentração ainda maior no uso do porta-enxerto limão ‘Cravo’ 

(FERREIRA et al., 2013). 

Dentre as doenças que causam expressiva redução da produtividade de 

citros, podemos citar, a leprose dos citros, causada pelo vírus Citrus leprosis virus 

(CiLV) , a tristeza dos citros, causada pelo vírus Citrus tristeza virus (CTV), a 

gomose, causada por patógenos do gênero Phytophthora, o cancro cítrico, causado 

pela bactéria Xanthomonas citri subsp. citri, a clorose variegada dos citros (CVC), 

causada pela bactéria Xylella fastidiosa e atualmente, o huanglongbing (HLB), 

associado a bactéria CandidatusLiberibacter spp.(MATTOS-JUNIOR et al., 2005). 

 

2.2 Huanglongbing 

 

O huanglongbing (HLB) é considerado uma das mais destrutivas doenças de 

citros, e é responsável pelo declínio e morte de milhões de plantas em áreas de 

produção de citros em todo o mundo (BOVÉ, 2006; GOTTWALD et al., 2007; 

GOTTWALD, 2010). O HLB foi relatado pela primeira vez, na China, em 1919, cujo 

nome significa ‘doença do ramo amarelo’ e, atualmente, está disseminado nos cinco 

continentes (BOVÉ, 2006; REINKING, 1919). No Brasil, o HLB foi detectado pela 

primeira vez em 2004, no Estado de São Paulo, e desde então, a doença atingiu as 

maiores e principais regiões citrícolas, bem como os Estados de Minas Gerais e 

Paraná (COLLETA-FILHO et al., 2004; BELASQUE JUNIOR et al., 2009). A primeira 

constatação do HLB foi no Estado da Flórida/USA em 2005 (TEIXEIRA et al., 2005). 

Atualmente, a doença disseminou para outros Estados, como Texas e Califórnia 

(COLLETA-FILHO et al., 2014).  

Estudos de microscopia eletrônica (GARNIER; DANEL; BOVÉ, 1984) e 

biologia molecular (JAGOUEIX; BOVÉ; GARNIER, 1994) revelaram que as bactérias 

associadas do HLB pertencem ao grupo das α-proteobactérias não cultivadas, 

conhecidas como Liberibacters. Essas bactérias, com crescimento restrito as células 

do floema, afetam todas as cultivares comerciais, causando perdas econômicas 
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substanciais na produtividade e qualidade dos frutos, diminuindo o tempo de vida 

das plantas infectadas (BOVÉ, 2006; COLETTA-FILHO et al., 2014).  

 O HLB é uma doença associada a três espécies de bactérias Gram-

negativas, classificadas como: Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), identificada 

na Ásia e América, Ca. Liberibacter africanus (CLaf) presente na África e Ca. 

Liberibacter americanus (CLam) constatada no Brasil (JAGOUEIX; BOVÉ; 

GARNIER, 1994; LOPES et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2005). Mais recentemente, 

CLam, foi também relatada na América Central (GOTTWALD, T. R., 2010). O Comitê 

Internacional de Bacteriologia Sistemática atribuiu a denominação Candidatus antes 

do binômio latino devido ao insucesso do cultivo in vitro do patógeno (MURRAY; 

SCHLEIFER, 1994). O cultivo dessas bactérias foi relatado em meio de cultura, 

porém, pela falta de repetibilidade dos resultados, os postulados de Koch ainda não 

foram preenchidos para a confirmação destas espécies como agentes causais do 

HLB (SECHLER et al., 2009). 

As Ca. Liberibacter spp. são distribuídas sistemicamente do local da infecção 

para toda planta pelo floema, ocorrendo de forma desigual nos diferentes tecidos, 

como folhas, raízes, flores e partes do fruto (pedúnculo, columela, e tegumento), não 

tendo sido detectadas no endosperma e embrião de sementes (TATINENI et al., 

2008).  

KIM et al. (2009) analisando anatomicamente as bactérias associadas ao HLB 

presentes no floema, verificaram que estas apresentam-se como células únicas, e 

por serem pequenas (2 µm de comprimento; 0,1 - 0,2 µm de diâmetro), podem 

passar livremente pelos elementos crivados, não formando agregados visíveis 

capazes de bloquear o floema. Entretanto, quando a planta é colonizada pela 

bactéria, observa-se que ocorre um aumento da expressão dos genes envolvidos 

com a síntese de proteína P e calose. Essas substâncias são depositadas nos poros 

da placa crivada, impedindo o transporte de fotoassimilados para órgãos-drenos 

como, folhas, flores, frutos e raízes (ACHOR et al., 2010; KIM et al., 2009; KOH et 

al., 2012).  Com isso, ocorre o acúmulo de amido nos plastídeos, no parênquima 

vascular e em elementos do floema e pecíolo (KIM et al., 2009). Essas alterações 

contribuem para o desenvolvimento dos sintomas da doença, levando a perdas 

significativas na produção e até à morte das plantas infectadas. Estudos envolvendo 

o silenciamento de genes relacionados com a deposição de calose, seria uma 
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estratégia promissora para a redução da gravidade de sintomas do HLB, permitindo 

assim, o transporte de nutrientes pelo floema (MAFRA et al., 2013). 

As bactérias associadas ao HLB podem ser transmitidas por meio de material 

vegetal infectado via enxertia, e naturalmente, pelos insetos vetores (psilídeos) 

Diaphorina citri e Trioza erytreae (BOVÉ, 2006). O psilídeo D. citri está presente na 

Ásia e América e transmite as bactérias CLas e CLam (CAPOOR et al., 1967; 

YAMAMOTO et al., 2006). O psilídeo T. erytreae ocorre na África e está associado a 

bactéria CLam (BOVÉ; AYRES, 2007).  

No Brasil, o inseto vetor das bactérias CLas e Clam, D. citri Kuwayama foi 

identificado em 1942 (COSTA-LIMA, 1942), o qual apresenta na fase adulta, 

coloração acinzentada, com manchas escuras nas asas e mede de 2 - 3 mm de 

comprimento. O psilídeo adquire a bactéria ao se alimentar de plantas 

contaminadas, geralmente brotações novas, onde também realiza a oviposição e as 

ninfas se desenvolvem. Entretanto, pode ser encontrado na face inferior de folhas 

maduras. Uma vez adquirida a bactéria, a transmissão ocorre por toda a vida do 

inseto (BOVÉ, 2006). Dependendo das condições de tem’Pera’tura e umidade, o 

ciclo de vida do psilídeo dura de 15 - 40 dias. Este inseto está presente nos pomares 

o ano todo, porém sua população é aumentada durante a primavera e o verão, 

época de maior frequência de brotações. Todas as cultivares cítricas e a murta ou 

falsa-murta (Murraya paniculata), utilizada como espécie ornamental, são 

hospedeiras dessas bactérias (BELASQUE JUNIOR et al., 2009; FUNDECITRUS, 

2014; GALLO et al., 2002).  

O sintoma inicial da doença geralmente aparece em um ramo que se destaca 

pela presença de folhas de coloração amarelada, que recebe o nome de 

mosqueamento. Este é um sintoma foliar característico e os padrões são 

assimétricos nas duas partes da folha. As folhas também podem se tornar mais 

espessas, curvadas, escurecidas e apresentar tamanho reduzido (BOVÉ, 2006; 

BELASQUE JR, et al., 2009). Em estágios mais avançados, sintomas semelhantes 

aos de deficiência de zinco, seguidos pela queda de folhas e ramos podem ser 

observados (GOTTWALD; DA GRAÇA; BASSANEZI, 2007). Em relação aos frutos, 

alterações morfológicas podem ser observadas, apresentando, tamanho reduzido, 

assimetria, maturação incompleta, coloração da casca irregular e sementes 

abortadas (BOVÉ, 2006; LARANJEIRA et al., 2005). Além de ocorrer a queda dos 

frutos, estes apresentam alterações na qualidade, como redução do peso, diâmetro, 
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quantidade de suco, teor de Brix e aumento de acidez. Todos esses sintomas 

comprometem a produtividade das plantas (BASSANEZI; MONTESINO; STUCHI, 

2009). 

Uma vez infectada, o tempo para que os sintomas de HLB apareçam na 

planta varia de acordo com o genótipo, o estado fisiológico, idade da planta, o local e 

intensidade de infecção e época do ano. Estudos com plantas sintomáticas para o 

HLB envolvendo expressão gênica demonstraram que os genes envolvidos em 

diversas funções celulares, incluindo o metabolismo de carboidratos, biogênese da 

parede celular, respostas ao estresse biótico e abiótico, sinalização e fatores de 

transcrição, transporte de fotoassimilados, organização celular, modificação e 

degradação de proteínas e a sinalização hormonal, sofrem alterações significativas 

após a infecção com as bactérias CLas e CLam (ALBRECHT; BOWMAN, 2008; 

ARITUA et al., 2013; MAFRA et al., 2013).  

Considerando que, atualmente, o HLB é uma das doenças mais severas para 

a citricultura mundial, é de fundamental importância que o manejo adequado seja 

realizado, pela identificação e erradicação imediata das plantas infectadas, 

eliminando assim, fontes de inóculo nos pomares. Outras medidas de controle 

também são utilizadas como aquisição de mudas sadias, eliminação de plantas de 

murta (Murraya paniculata) e aplicação de inseticidas para o controle do psilídeo 

(BELASQUE JUNIOR et al., 2010, FUNDECITROS, 2014). Vale ressaltar, que as 

estratégias de manejo devem ser utilizadas em conjunto, uma vez que, adotando-as 

isoladamente, a chance de sucesso de controle da doença diminui. Dessa forma, 

com a rápida disseminação da doença, torna-se necessária a agregação de novas 

frentes de pesquisa, voltada para o desenvolvimento de plantas tolerantes ou 

resistentes ao HLB ou também repelentes ao inseto (BELASQUE JUNIOR et al., 

2010). 

 

2.3 Transformação genética de citros 

 

Um aspecto importante a ser considerado na citricultura é a alta incidência de 

problemas fitossanitários, que causam sérios prejuízos e aumentam os custos de 

produção. Uma alternativa para solucionar esses problemas, consiste na obtenção 

de cultivares resistentes ou tolerantes a pragas e doenças, por meio de programas 

de melhoramento genético. Assim, a incorporação de ferramentas biotecnológicas, 
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como a transformação genética, aumenta as chances de obtenção de novas 

cultivares de citros, pela introdução controlada de genes exógenos com 

características agronômicas desejáveis (ANAMI, 2013; DONMEZ et al., 2013; PEÑA, 

1995; YANG et al., 2000).  

O primeiro relato sobre transformação genética de citros ocorreu no final da 

década de 80, utilizando polietilenoglicol (PEG) para a introdução direta de DNA 

exógeno em protoplastos de laranja doce (KOBAYASHI; UCHIMIYA, 1989). A partir 

de então, outros trabalhos envolvendo transformação genética em citros tem sido 

realizados em diversas espécies e híbridos (PEÑA et al., 2001; YU et al., 2002; 

BOSCARIOL et al., 2003; AZEVEDO et al., 2006; CERVERA et al., 2008; FEBRES; 

LEE; MOORE, 2008; CARDOSO et al., 2010; MIYATA et al., 2011; MIYATA et al., 

2012).  

Com o desenvolvimento da cultura de tecidos e da engenharia genética, 

diferentes métodos de transformação genética de citros têm sido empregados, como 

a transformação de protoplasto, via polietilenoglicol (PEG) (KOBAYASHI; UCHIMYA, 

1989; FLEMING et al., 2000; OMAR; GROSSER, 2008) ou eletroporação (FROMM; 

TAYLOR; WALBOT, 1985), a biobalística (YAO et al., 1996), além da transformação 

genética via Agrobacterium tumefaciens (HIDAKA et al., 1990; PEÑA et al., 1997; 

MENDES et al., 2002; MUNIZ et al., 2012, MYATA et al., 2012), que é hoje o método 

mais utilizado para a obtenção de plantas transgênicas de citros (ALMEIDA et al., 

2003; DUTT; LEE; GROSSER, 2010; FEBRES et al., 2011; PEÑA et al., 1995; 

MACHADO et al., 2005).   

Para a realização da transformação genética em citros via A. tumefaciens, 

são utilizados explantes provenientes de tecido juvenil, tais como segmentos de 

epicótilo, obtidos de sementes germinadas in vitro (MENDES et al., 2002; DUTT et 

al., 2012), segmentos de folhas, ramos (KHAN; FU; LIU, 2012), calos embriogênicos 

(BACHCHU et al., 2011) e suspensão celular (DUTT; GROSSER, 2010). Explantes 

coletados de tecido adulto, como segmentos internodais, também tem sido utilizados 

(CERVERA et al., 2008; FÁVERO et al., 2012; MARQUES; NOLASCO; LEITÃO, 

2011; RODRÍGUEZ et al., 2008). 

A técnica de transformação genética de citros via A. tumefaciens consiste em 

colocar o tecido vegetal em contato com a Agrobacterium contendo o gene de 

interesse. Após o co-cultivo, os explantes são cultivados em meio de cultura para 

regeneração, contendo antibiótico para eliminar as células de Agrobacterium e um 
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agente seletivo para inibir o crescimento das células não transformadas. Logo após 

a regeneração das gemas adventícias, via organogênese in vitro, é realizada a 

enxertia in vitro, sobre o porta-enxerto não transgênico proveniente de plântulas 

cultivadas in vitro (PEÑA et al., 2005; RODRÍGUEZ, et al., 2008; CERVERA, et al., 

2008). Esta técnica é utilizada devido à dificuldade de enraizamento para a maioria 

das espécies de citros. As plantas transgênicas são então aclimatizadas e 

transferidas para a casa-de-vegetação para análises posteriores.  

No processo de transformação genética, é essencial a presença de genes de 

seleção, como o nptII (que codifica para a enzima neomicina fosfotransferase II) que 

confere resistência ao antibiótico canamicina (AZEVEDO et al., 2006; BOSCARIOL 

et al., 2006; DUAN et al., 2010), assim como a utilização do genes repórteres que 

codificam proteínas de atividade enzimática cujo produto é facilmente detectável, e 

assim facilitam identificação da transgenia. Entre os genes repórteres mais utilizados 

estão o gene uidA, que codifica a enzima ß-Glucuronidase (GUS) (JEFFERSON et 

al., 1987; PAOLI et al., 2007) e o gene gfp, que codifica a Green Fluorescent Protein 

(GFP) (CHALFIE et al., 1994; FOLIMONOV et al., 2007). Entretanto, mesmo com a 

presença dos genes de seleção, é muito comum ocorrer escapes. Estes escapes 

normalmente estão relacionados à proteção das células não transformadas ao 

agente seletivo pelas células transformadas adjacentes, e pela persistência da A. 

tumefaciens no tecido inoculado (DOMÍNGUEZ et al., 2004).  

O processo de obtenção de plantas transgênicas exige a elaboração de 

construções gênicas contendo promotor, gene de interesse e terminador.  O 

promotor tem um papel importante na regulação da expressão gênica (DUTT et al., 

2014), sendo caracterizado como a região 5' não transcrita do gene, que contêm 

sequências específicas reconhecidas por proteínas envolvidas na iniciação da 

transcrição (POTENZA et al.,2004).  Na maioria dos trabalhos de transformação 

genética de citros, os genes introduzidos são controlados pelo promotor constitutivo 

35S, obtido do vírus do mosaico da couve-flor (Cauliflower mosaic virus – CaMV) 

(CARDOSO et al., 2010; BOSCARIOL et al. 2006, MUNIZ et al., 2012).  No entanto, 

este promotor confere elevado nível de expressão do transgene em toda a planta, o 

que, muitas vezes, torna-se indesejável, pois pode aumentar a carga metabólica na 

planta, resultando em consequências negativas para o desenvolvimento, 

crescimento e produtividade da cultura (SINGER; HILLY; COX, 2011; DUTT et al., 

2014).  
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Estudos envolvendo o uso de promotores que expressam o transgene apenas 

em tecidos específicos têm se tornado uma alternativa interessante na obtenção de 

plantas transgênicas. Esses promotores possuem vantagens particulares para 

expressar proteínas conferindo resistência a patógenos que atacam os tecidos 

vasculares (GUO et al., 2004). Os promotores tecido-específicos mais utilizados em 

citros são aqueles que apresentam atividade específica no floema, tais como 

AtSUC2 (transportador de sacarose), AtPP2 (proteína de floema 2) clonado de 

Arabidopsis thaliana, CsPP2 (proteína de floema 2) e CsSUS clonados de Citrus 

sinensis, RSs1 (sacarose sintase I) clonado de Oryza sativa, roIC clonado de 

Agrobacterium rhizogenes, RTBV clonado de vírus (Rice tungro bacilliform virus) e 

WDV clonado de vírus (Wheat dwarf geminivirus) (BENYON et al., 2013; DUTT et 

al., 2012; MIYATA et al., 2012; TAVANO, 2013).  

Vários trabalhos têm relatado o uso de genes de interesse agronômico em 

diferentes cultivares de citros, com objetivos distintos como por exemplo, genes que 

conferem redução do período juvenil  (CERVERA; NAVARRO; PEÑA, 2009; DUAN; 

FAN; GUO, 2010), resistência à salinidade (CERVERA et al., 2000; FU e al., 2011), 

resistência a afídeos (YANG et al., 2000), qualidade do suco (GUO et al., 2005), 

resistência a doenças causadas por fungos (PEÑA; NAVARRO, 1999; GENTILE et 

al., 2007; KATOH et al., 2007), resistência a doenças causadas por vírus 

(SCHINOR, 2006; FEBRES et al., 2008; ZANEK et al., 2008; MUNIZ et al., 2012, 

2014) e resistência a doenças causadas por bactérias (BOSCARIOL et al., 2006; 

PAOLI et al., 2007; MENDES et al., 2010; YANG et al., 2011; LOUREIRO, 2013). 

Uma das estratégias que têm sido utilizadas visando aumentar a resistência 

de plantas transgênicas a doenças, está relacionada ao uso de genes que codificam 

proteínas relacionadas à patogênese (PR) (COLLINGE; LUND; THORDAL-

CHRISTENSEN, 2008). A expressão dessas proteínas PR é induzida em respostas 

a infecções patogênicas e representam grandes alterações quantitativas da proteína 

solúvel durante a resposta de defesa (VAN LOON et al., 1994).  

As PRs foram descobertas em 1970, quando folhas de tabaco foram 

infectadas com o vírus do mosaico do tabaco (Tobacco mosaic virus - TMV) e 

apresentaram reação de hipersensibilidade ao ataque do agente patogênico (VAN 

LOON; KAMMEN, 1970). Essa reação é caracterizada pela morte do tecido no local 

de infecção e indução de intensas alterações metabólicas nas células que circundam 

as lesões necróticas, impedindo a proliferação do patógeno (BAKER et al., 1997).  
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Estas respostas locais, muitas vezes desencadeiam resistência não específica em 

toda a planta, conhecida como resistência sistêmica adquirida (SAR), que oferece 

proteção significativa e duradoura contra a infecção de patógenos (TORNERO et al., 

1997). Elevados níveis de expressão dos genes que codificam as proteínas PR, 

durante a resposta a hipersensibilidade local e a SAR, têm sido sugeridos como 

marcadores para ambas as respostas de defesa (LAWRENCE et al., 1996; 

TORNERO et al., 1997).  

Algumas proteínas PR vêm sendo utilizadas na obtenção de plantas 

transgênicas resistentes a doenças. Podemos citar o gene RCC2 codificador de uma 

quitinase na espécie Oriza sativa, que introduzido em pepino (Cucumis sativus), 

conferiu resistência a Botrytis cinerea (TABEI et al., 1998), assim como em videira 

(Vitis vinifera) a Uncinula necator e a Ensinoe ampelina (YAMAMOTO et al., 2000). 

Os genes da quitinase e glucanase isolados de tabaco foram introduzidos em calos 

embriogênicos de alho e conferiram tolerância a Sclerotium cepivorum (LAGUNES-

FORTIZ et al., 2013). 

 As proteínas PR foram classificadas em 17 famílias de acordo com suas 

funções e propriedades, incluindo o grupo das PR-12 que engloba as defensinas 

(EBRAHIM; USHA; SINGH, 2011; VAN LOON et al., 2006). As defensinas vegetais 

são peptídeos pequenos (~5 kDa) contendo 8 resíduos de cisteína envolvidos por 4 

pontes dissulfeto (BROEKAERT et al., 1995). As primeiras defensinas de plantas 

foram isoladas e identificadas em 1990 em trigo (COLILLA; ROCHER; MENDEZ, 

1990) e em cevada (MÉNDEZ et al., 1990), sendo originalmente chamadas de γ-

tioninas devido à sua dimensão e conteúdo de cisteína ser semelhantes aos 

encontrados nas tioninas (BRUIX et al., 1993). Mais tarde, devido suas propriedades 

antimicrobianas e sua semelhança estrutural com defensinas de mamíferos e 

insetos, foram renomeadas como defensinas vegetais e classificadas na família PR-

12 (TERRAS et al., 1995). 

As proteínas do grupo das PR-12 estão localizadas na parede das células e 

ocorrem predominantemente nas camadas de células que revestem a parte externa 

de diferentes órgãos de sementes (TERRAS et al., 1995). Apresentam atividade 

antimicrobiana, com função de permeabilização da membrana plasmática, o qual 

contribui para a plasmólise e danos aos patógenos, inibindo o seu crescimento e 

desenvolvimento (ABAD et al., 1996; VAN LOON; STRIEN, 1999, 

SELITRENNIKOFF, 2001; VIGERS et al., 1992). Esta atividade é observada 
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principalmente contra fungos, porém, efeitos inibitórios contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, também foram relatados, embora a propriedade 

antibacteriana não esteja completamente elucidada (GAO et al., 2000; LACERDA et 

al., 2014; MORENO et al., 1994; OSBORN et al., 1995; PELEGRINI et al., 2011; 

SEGURA et al., 1998; TERRAS et al., 1992; VRIENS; CAMMUE; THEVISSEN, 

2014).  As defensinas vegetais apresentam também uma ampla gama de atividades 

biológicas, incluindo inibição da síntese de proteínas, atividade enzimática e 

bloqueio de canal de íons (PELLEGRINI; FRANCO, 2005; THOMMA; CAMMUE; 

THEVISSEN, 2002).  

A maioria das defensinas vegetais tem sido isolada a partir de sementes, 

onde são abundantes (BLOCH; RICHARDSON, 1991; COLILLA; ROCHER; 

MÉNDEZ, 1990; OSBORN et al., 1995), como também de outros tecidos incluindo 

folhas (TERRAS et al., 1995), tubérculos (MORENO; SEGURA; GARCÍA-OLMEDO, 

1994), frutos (MEYER et al., 1996), raízes (SHARMA; LÖNNEBORG, 1996) e órgãos 

florais (GU et al., 1992; KRAGH et al., 1995). Elas são expressas após a infecção 

com o patógeno, como parte da resposta de defesa sistêmica (BROEKAERT et al., 

1997). Além disso, a produção de defensinas em plantas é induzida em resposta ao 

estresse ambiental, como a seca (MAITRA; CUSHMAN, 1998). As defensinas 

também são induzidas por moléculas de sinalização, incluindo metil-jasmonato, 

etileno e ácido salicílico (HANKS et al., 2005). 

Estudos envolvendo a superexpressão do gene defensina têm sido relatados 

com o objetivo de promover resistência de plantas a infecções causadas por 

patógenos. Plantas transgênicas de arroz superexpressando o gene defensina de 

wasabi, isolado de Wasabia japonica L., apresentaram resistência ao brusone do 

arroz, causada por Magnaporthe grisea (KANZAKI et al., 2002). Em Brassica 

oleracea, a superexpressão do gene defensina, designado BoDFN, levou ao 

aumento da resistência ao míldio, causado por Hyaloperonospora parasitica (MING 

et al., 2012). Plantas de pimenta superexpressando o gene defensina também 

apresentaram resistência à antracnose (SEO et al., 2014). Os resultados 

apresentados nos trabalhos citados indicam que as defensinas tem um grande 

potencial para serem utilizadas na obtenção de plantas transgênicas, visando 

resistência a Candidatus Liberibacter spp. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia Vegetal, do 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), Piracicaba/SP. 

 

3.1 Material vegetal 

 

Para a realização dos experimentos de transformação genética, sementes de 

laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck) cultivares ‘Hamlin’, ‘Valência’, ‘Pera’e ‘Natal’ 

foram extraídas de frutos maduros coletados no Banco Ativo de Germoplasma, do 

Centro APTA Citros ‘Sylvio Moreira’, em Cordeirópolis/SP, ou da coleção de plantas 

cítricas, do Departamento de Produção Vegetal, da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba/SP.  

As sementes foram lavadas para a retirada da mucilagem e secas à 

tem’Pera’tura ambiente. O tegumento externo das sementes foi retirado, seguido de 

desinfestação em solução de água e hipoclorito de sódio (2,5%) (3:1), durante 20 

min, sob agitação constante. Após o tratamento, as sementes foram lavadas (3x) 

com água destilada estéril, em condições assépticas, e introduzidas em tubos de 

ensaio contendo meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), suplementado 

com sacarose (30 g L-1), Phytagel (2,0 g L-1) e pH ajustado para 5,8.  

A incubação das sementes foi realizada a 27 ºC, em ausência de luz por 30 

dias, para germinação e alongamento do epicótilo. As plântulas obtidas foram 

transferidas para condições de fotoperíodo de 16 h de luz, por cerca de 15 - 20 dias 

e utilizadas para obtenção dos explantes, segmentos de epicótilo (0,8 - 1,0 cm).  

 

3.2 Construções gênicas utilizadas na transformação genética 

 

As construções gênicas pCAtSUC2/def e pC35S/def contendo o gene 

defensina (def), clonado de Citrus sinensis cv. ‘Valência’, dirigido pelo promotor 

AtSUC2 (Figura 1a), isto é, promotor do gene que codifica a proteína transportadora 

de sacarose (SUC2), isolado de Arabidopsis thaliana (MYATA et al., 2012) e pelo 

promotor constitutivo CaMV 35S (Figura 1b), foram utilizadas neste trabalho para 

transformação genética das cultivares de citros. As construções gênicas foram 

elaboradas pela Dra. Liliane Cristina Libório Stipp, do Laboratório de Biotecnologia 
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de Plantas Hortícolas, do Departamento de Produção Vegetal, da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba/SP, sob a supervisão 

do Dr. Ricardo Harakava do Instituto Biológico de São Paulo. 

 

a) pCAtSUC2/def 

 

b) pC35S/def 

 

Figura 1 – Esquema da região de transferência (T-DNA) das construções gênicas 
pCAtSUC2/def (a) e pC35S/def (b), utilizadas nos experimentos de 
transformação genética. Defensina: gene (815 pb) isolado de C. sinensis cv. 
‘Valência’; nptII: gene de seleção, neomicina fosfotransferase II, confere 
resistência ao antibiótico canamicina. AtSUC2: promotor preferencialmente 
expresso no floema; 35S-P: promotor constitutivo CaMV 35S; 35S-T: 
terminador; NOS-T: terminador; LB: borda esquerda; RB: borda direita;  

 

 

3.3 Transformação genética via Agrobacterium tumefaciens 

 

3.3.1 Cultura e manutenção dos isolados de A. tumefaciens 

 
Os isolados de A. tumefaciens (EHA 105) contendo os vetores de expressão 

pCAtSUC2/def e pC35S/def foram mantidos a -80 ºC, em solução contendo glicerol 

(50%) e meio de cultura YEP (peptona 10 g L-1, extrato de levedura 10 g L-1, cloreto 

de sódio 5 g L-1, ágar 10 g L-1), suplementado com os antibióticos canamicina (100 

mg L-1) e rifampicina (25 mg L-1). 
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Para a realização de cada experimento de transformação genética, A. 

tumefaciens foi cultivada em placa de Petri, contendo meio de cultura YEP sólido, 

acrescido dos antibióticos canamicina (100 mg L-1) e rifampicina (50 mg L-1), em 

ausência de luz, à 28 °C, por 3 dias. Após esse período, uma colônia isolada foi 

cultivada em frasco erlenmeyer, durante 16 h, sob agitação a 180 rpm, à 28 °C, 

contendo meio de cultura YEP líquido (50 mL), suplementado com os mesmos 

antibióticos. A absorbância da suspensão bacteriana foi determinada em 

espectrofotômetro (λ= 600 nm), até atingir um valor entre 0,5 - 0,6. A suspensão 

bacteriana foi centrifugada (4800 rpm; 25 ºC; 15min), e o precipitado ressuspendido 

em meio de cultura MS líquido (5 x 108 - 109 UFC mL-1). 

 

3.3.2 Co-cultivo dos explantes com Agrobacterium tumefaciens 

 

Os segmentos de epicótilo (0,8 - 1,0 cm) foram inoculados com a suspensão 

bacteriana por 15 min. Em seguida, os explantes foram secos em papel toalha 

estéril, para remover o excesso de bactéria, e transferidos para placa de Petri (90 x 

15 mm), contendo meio de cultura de co-cultivo MT (MURASHIGE; TUCKER, 1969), 

suplementado com benzilaminopurina (BAP - 1,0 mg L-1), acetoseringona (100 mM 

L-1), sacarose (30 g L-1), ágar (0,8 %) e pH 5,5, incubados à  24 °C, em ausência de 

luz, por 48 h. 

 

3.3.3 Seleção e desenvolvimento de gemas adventícias, enxertia e 

aclimatização 

 

Após o co-cultivo, os explantes foram transferidos para meio de seleção e 

regeneração, constituído do meio de cultura MT, suplementado com BAP (1,0 mg L-

1), ácido ascórbico (50 mg L-1), sacarose (30 g L-1), pH 5,8 e os antibióticos 

canamicina (100 mg L-1) e cefotaxima sódica (500 mg L-1), responsáveis pela 

seleção das células transformadas e controle do crescimento de A. tumefaciens, 

respectivamente. Os explantes foram incubados à 27 °C, na ausência de luz, por 30 

a 45 dias, e subcultivados a cada 15 dias. Os explantes que desenvolveram gemas 

adventícias foram transferidos para fotoperíodo de 16 h, à 27 ± 2 °C. 

As gemas adventícias regeneradas com tamanho superior a 0,8 cm de 

comprimento foram enxertadas in vitro, sobre plântulas de citrange ‘Carrizo’, também 
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germinadas in vitro. As plantas enxertadas foram transferidas para tubos de ensaio, 

contendo meio de cultura MS líquido (MURASHIGE; SKOOG, 1962), suplementado 

com sacarose (30 g L-1), e incubadas à 27 ± 2 °C, fotoperíodo 16h, até a fixação da 

enxertia e desenvolvimento das plantas. 

As plantas que apresentaram bom desenvolvimento foram transferidas para 

vasos plásticos (0,5 L), contendo substrato Multiplant 1075 (Terra do Paraíso – 

Holambra/SP). Após o transplantio, as plantas foram mantidas sob alta umidade 

relativa, a qual foi diminuida gradativamente até a aclimatização do material, sendo 

posteriormente transferidas para casa-de-vegetação.  

 

3.4 Análises moleculares 

 

3.4.1 Identificação de plantas transgênicas por análise da PCR 

 
A identificação de plantas transgênicas foi realizada pela análise da PCR nas 

plantas aclimatizadas. Como o gene def foi isolado de citros (cultivar ‘Valência’), 

sendo portanto, um gene endógeno das cultivares analisadas, foi utilizado para a 

análise da PCR, primers para a detecção de fragmento do gene nptII. O DNA 

genômico foi extraído a partir de folhas jovens, utilizando-se o reagente comercial 

DNAzol® (Invitrogen), conforme instruções do fabricante. Os primers utilizados 

foram nptII F 5’ GAGGCTATTCGGCTATGACTGG 3’ e nptII R 5’ 

ATTCGCCGCCAAGCTCTT 3’, que amplificam um fragmento de 656 pb do gene 

nptII. As reações de PCR foram realizadas utilizando-se o programa: 94 °C por 4 

min, mais 40 ciclos de 94 °C a 30 s, 60 °C a 30 s, 72 °C a 45 s e uma extensão final 

4 min a 72 °C. Os produtos amplificados foram separados por eletroforese, em gel 

de agarose (1%), contendo brometo de etídio (0,5 ug/mL), visualizado em luz 

ultravioleta e fotografado com o auxílio do programa EDAS 120 (Kodak, Rochester, 

NY, USA). As plantas transgênicas identificadas por esta análise foram mantidas sob 

fotoperíodo de 16 h e tem’Pera’tura de 27 ± 2 °C, sendo posteriormente transferidas 

para casa-de-vegetação certificada para o cultivo de plantas transgênicas.   
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3.4.2 Análise de Southern blot  

 

A análise de Southern blot foi realizada para confirmar a integração do 

transgene nas plantas obtidas, bem como determinar o número de eventos de 

inserção do transgene no genoma das plantas. Esta análise também foi realizada 

em plantas não transgências, utilizadas como controle negativo. A extração de DNA 

foi realizada pelo método de DOYLE; DOYLE (1990), a partir de folhas jovens (1,4 g) 

coletadas das plantas cultivadas em casa-de-vegetação. Em seguida, as amostras 

de DNA foram quantificadas por espectrofotometria (Nanodrop® - Thermo Scientific, 

San Jose, EUA), e a pureza das amostras determinada pela razão OD260/OD280 

(1,80 - 2,00). 

Após a quantificação, 20 - 60 μg de DNA foram submetidos à reação de 

digestão com a enzima Eco RI (5 u/ μg de DNA; 16 h; 37 °C). A enzima utilizada, 

digere o T-DNA em um único local, fora da sequência do gene nptII. O DNA foi 

precipitado com acetato de amônio (7,8 M) e álcool absoluto, ressuspendido em 

água pura (MilliQ) e os fragmentos obtidos separados por eletroforese em gel de 

agarose (1%), tampão TAE (1X) e brometo de etídio (0,1%), a 35 V, por 16 h. 

Após a separação dos fragmentos resultantes da clivagem com a enzima de 

restrição, o gel foi lavado em tampões apropriados, transferidos para membrana de 

nylon ‘Amersham Hybond™ - N+’ (GE Healthcare, Little Chalfont, UK) e fixados à 80 

ºC, por 2 h. A membrana foi hibridizada (16 h; 60 ºC) com 150 ng de sonda marcada 

com a enzima Fosfatase Alcalina (‘AlkPhos Direct Labelling Reagents’, GE 

Healthcare, Little Chalfont, UK), para a detecção do gene nptII.  

A reação de detecção foi realizada com auxílio do kit ‘CDP - StarTM Detection 

Reagent’ (GE Healthcare, Little Chalfont, UK), conforme as instruções do fabricante. 

Após a secagem do agente de detecção, a membrana foi introduzida no cassete 

fotográfico (Hypercassette™ - Amersham Life Science, Little Chalfont, UK) com uma 

chapa fotográfica (HyperfilmTM MP - GE Healthcare, Little Chalfont, UK), por um 

período de 2 h. Após o tempo de exposição, a chapa fotográfica foi revelada, 

utilizando-se revelador e reforçador Kodak GBX (Carestream Health, Rochester, 

USA), por 4 min, lavada em água (1 min), e em seguida, transferida para fixador e 

reforçador Kodak GBX (Carestream Health, Rochester, USA), por 15 min, e lavada 

em água (1 min). 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Transformação genética 

 

A Figura 2 mostra as etapas do processo de produção de plantas 

transgênicas de C. sinensis com as construções gênicas pCAtSUC2/def e 

pC35S/def. Após 30 dias de cultivo dos explantes, segmentos de epicótilo (Figuras 

2a-b), em meio de cultura MT, foi possível verificar o desenvolvimento de gemas 

adventícias (Figura 2c). A enxertia in vitro permitiu o desenvolvimento de plantas 

(Figura 2d), as quais foram transferidas para vasos contendo substrato para 

aclimatização. Durante o processo de aclimatização, ocorreu o desenvolvimento de 

folhas novas (Figura 2e) e após 50 dias as plantas foram transferidas para de casa-

de-vegetação (Figura 2f).  

 

Figura 2 -  Transformação genética de C. sinensis com as construções gênicas 
pCAtSUC2/def e pC35S/def. a) Explante inicial; b) Explantes cultivados em 
meio de cultura de co-cultivo MT; c) Desenvolvimento de gemas adventícias 
em segmentos de epicótilo mantidos em meio de cultura de seleção, após o 
co-cultivo com Agrobacterium tumefaciens; d) Planta desenvolvida após a 
enxertia in vitro em citrange ‘Carrizo’; e) Planta em fase de aclimatização; f) 
Plantas transgênicas aclimatizadas  
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Foram realizados 35 experimentos de transformação genética de laranja 

doce, com as construções gênicas pCAtSUC2/def e pC35S/def de laranja doce 

(Tabelas 1 e 2). Para a construção gênica pCAtSUC2/def, foram realizados 5 

experimentos com laranja ‘Hamlin’ (total de 2019 explantes), 5 com laranja ‘Natal’ 

(total de 2044 explantes), 5 com laranja ‘Pera’(total de 2491 explantes) e 3 com 

laranja ‘Valência’(total de 1055 explantes). Nestes experimentos, os explantes 

responsivos obtidos foram 184 explantes de laranja ‘Hamlin’, 109 explantes de 

laranja ‘Natal’, 183 explantes de laranja ‘Pera’e 126 explantes de laranja 

‘Valência’(Tabela 1). A análise da PCR (Figura 3) confirmou a transgenia por meio 

da detecção do gene nptII em 15 plantas de laranja ‘Hamlin’, 12 plantas de laranja 

‘Natal’, 6 plantas de laranja ‘Pera’e 3 plantas de laranja ‘Valência’(Tabela 1). A média 

da eficiência de transformação genética foi de 0,74, 0,59, 0,24 e 0,28% para as 

cultivares ‘Hamlin’, ‘Natal’, ‘Pera’e ‘Valência’, respectivamente (Tabela 1). 

Para a construção gênica pC35S/def foram realizados 5 experimentos com 

laranja ‘Hamlin’ (total de 2192 explantes), 5 com laranja ‘Natal’ (total de 2268 

explantes), 5 com laranja ‘Pera’(total de 2231 explantes) e 2 com laranja 

‘Valência’(total de 782 explantes). Nestes experimentos, os explantes responsivos 

obtidos foram 365 explantes de ‘Hamlin’, 121 explantes de ‘Natal’, 121 explantes de 

‘Pera’e 91 explantes de ‘Valência’(Tabela 2). A análise da PCR (Figura 4) confirmou 

a transgenia, por meio da detecção do gene nptII, em 39 plantas de laranja ‘Hamlin’, 

10 plantas de laranja ‘Natal’, 5 plantas de laranja ‘Pera’e 11 plantas de laranja 

‘Valência’(Tabela 2).  A média da eficiência de transformação genética foi de 1,78, 

0,44, 0,22 e 1,41% para as cultivares ‘Hamlin’, ‘Natal’, ‘Pera’e ‘Valência’, 

respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 1 -  Experimentos de transformação genética de Citrus sinensis cvs. ‘Hamlin’, ‘Natal’, 
‘Pera’e ‘Valência’, com o gene defensina, dirigido pelo promotor AtSUC2 (pCAtSUC2/def) 

 
 a
 Número de plantas PCR+(x100)/ número total de explantes introduzidos 

* Gemas adventícias que regeneraram após a transformação genética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3 -    Análise da PCR para detecção do fragmento do gene nptII, em plantas de 

laranja ‘Hamlin’, obtidas nos experimentos de transformação genética, com a 
construção gênica pCAtSUC2/def. Colunas: 1 - 12 plantas de laranja ‘Hamlin’; 
C+: controle positivo (plasmídeo pCAMBIA 2201); C-: controle negativo (água); 
M: marcador de peso molecular 1 Kb; Seta: fragmento de 656 pb 
correspondente ao gene nptII 

 
 

Experimento Cultivar Explantes responsivos*/ 
total de explantes 

Plantas PCR+/ 
plantas avaliadas 

Eficiência de transformação 
genética (%)

a
 

1 ‘Hamlin’ 52/662 1/1 0,15 
2 ‘Hamlin’ 17/367 1/1 0,27 
3 ‘Hamlin’ 93/379 8/8 2,11 
4 ‘Hamlin’ 2/247 1/1 0,40 

5 ‘Hamlin’ 20/364 4/4 1,09 

Total  184/2019 15/15 0,74 

1 ‘Natal’ 4/631 1/1 0,16 

2 ‘Natal’ 40/543 3/4 0,55 

3 ‘Natal’ 42/413 3/4 0,73 

4 ‘Natal’ 0/155 0 0 

5 ‘Natal’ 23/302 5/5 1,65 

Total  109/2044 12/14 0,59 

1 ‘‘Pera’’ 33/624 1/7 0,16 

2 ‘‘Pera’’ 47/417 4/4 0,96 

3 ‘‘Pera’’ 4/474 1/1 0,21 

4 ‘‘Pera’’ 79/698 0 0 

5 ‘‘Pera’’ 20/279 0 0 

Total  183/2491 6/12 0,24 

1 ‘Valência’ 78/483 1/1 0,20 

2 ‘Valência’ 44/285 2/2 0,70 
3 ‘Valência’ 4/287 0 0 

Total  126/1055 3/3 0,28 

       656 pb 
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Tabela 2 -       Experimentos de transformação genética de Citrus sinensis cvs. ‘Hamlin’,   
‘Natal’, ‘Pera’e ‘Valência’, com o gene defensina, dirigido pelo promotor 35S (pC35S/def) 

 
 
a
 Número de plantas PCR+(x100)/ número total de explantes introduzidos 

* Gemas adventícias que regeneraram após a transformação genética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 -    Análise da PCR para detecção do fragmento do gene nptII, em plantas de 

laranja ‘Hamlin’, obtidas nos experimentos de transformação genética, com a 
construção gênica pC35S/def. Colunas: 1- 12 plantas de laranja ‘Hamlin’; C+: 
controle positivo (plasmídeo pCAMBIA 2201); C-: controle negativo (água); M: 
marcador de peso molecular 1 Kb; Seta: fragmento de 6556 pb correspondente 
ao gene nptII 

 

 
 

Experimento Cultivar Explantes responsivos*/ 
total de explantes 

Plantas PCR+/ 
plantas avaliadas 

Eficiência de transformação 
genética (%)

a
 

1 ‘Hamlin’ 214/748 15/15 2,00 

2 ‘Hamlin’ 8/362 1/1 0,27 
3 ‘Hamlin’ 26/301 2/2 0,66 
4 ‘Hamlin’ 9/244 4/4 1,64 

5 ‘Hamlin’ 108/537 17/18 3,16 

Total  365/2192 39/40 1,78 

1 ‘Natal’ 0/840 0 0 

2 ‘Natal’ 37/546 0 0 

3 ‘Natal’ 44/424 7/8 1,65 

4 ‘Natal’ 6/156 0 0 

5 ‘Natal’ 34/302 3/3 0,99 

Total  121/2268 10/11 0,44 

1 ‘‘Pera’’ 20/579 1/2 0,17 

2 ‘‘Pera’’ 19/398 2/2 0,50 

3 ‘‘Pera’’ 17/503 0 0 

4 ‘‘Pera’’ 30/473 1/1 0,21 

5 ‘‘Pera’’ 35/278 1/1 0,36 

Total  121/2231 5/6 0,22 

656 pb 
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4.2 Caracterização molecular das plantas obtidas 

 

A análise de Southern blot foi realizada em plantas de laranja doce PCR+ 

aclimatizadas em casa-de-vegetação, das cultivares ‘Hamlin’, ‘Natal’, ‘Pera’e 

‘Valência’. Foram analisadas as plantas que estavam em estágio adequado de 

desenvolvimento para a coleta de material vegetal utilizado nesta análise. Para esta 

análise o DNA genômico, digerido com a enzima EcoRI, foi hibridizado com sonda 

para o gene nptII. Foram analisadas 19 plantas de laranja ‘Hamlin’, das quais 10 

plantas foram obtidas com a construção gênica pC35S/def (Figura 5a) e 9 com a 

construção gênica pCAtSUC2/def (Figura 5b), 18 plantas de laranja ‘Natal’, sendo 9 

plantas para cada construção gênica (Figura 6a-b), 3 plantas de laranja ‘‘Pera’’, 

constituindo 2 plantas com a construção gênica pC35S/def e 1 planta com a 

construção gênica pCAtSUC2/def (Figura 7a) e 11 plantas de laranja ‘Valência’,  do 

qual 9 com a construção gênica pC35S/def e 2 com a construção gênica 

pCAtSUC2/def (Figura 7b).  

 

 
Figura 5 - Análise de Southern blot de plantas de laranja ‘Hamlin’ obtidas a partir dos 

experimentos de transformação genética com as construções gênicas 
pC35S/def (a) ou pCAtSUC2/def (b). Colunas de 1-10 (a) e 1-9 (b): DNA de 
plantas PCR+, digerido com a enzima EcoRI; C+: controle positivo (fragmento 
amplificado do gene nptII – 656 pb); C-: controle negativo (DNA de planta de 
laranja ‘Hamlin’ não transgênica, digerido pela enzima EcoRI) 
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Figura 6 - Análise de Southern blot de plantas de laranja ‘Natal’ obtidas a partir dos 
experimentos de transformação genética com as construções gênicas 
pC35S/def (a) ou pCAtSUC2/def (b). Colunas de 1-9 (a-b): DNA de plantas 
PCR+, digerido com a enzima EcoRI; C+: controle positivo (fragmento 
amplificado do gene nptII – 656 pb); C-: controle negativo (DNA de planta de 
laranja ‘Natal’ não transgênica, digerido pela enzima EcoRI 

 
 
Figura 7 -   Análise de Southern blot de plantas de laranja ‘Pera’(a) e ‘Valência’(b) obtidas a 

partir dos experimentos de transformação genética com as construções gênicas 
pC35S/def ou pCAtSUC2/def. (a) Colunas de 1-3: DNA de plantas de laranja 
‘Pera’PCR+, digerido com a enzima EcoRI.; colunas 1 e 2 plantas de laranja 
‘Pera’com a construção gênica pCAtSUC2/def; coluna 3 planta de laranja 
‘Pera’com a construção gênica pC35S/def. (b) Colunas de 1-11: DNA de plantas 
de laranja ‘Valência’PCR+, digerido com a enzima EcoRI; colunas 1-9 plantas de 
laranja ‘Valência’com a construção gênica pC35S/def; colunas 10-11 plantas de 
laranja ‘Valência’com a construção gênica pCAtSUC2/def. (a) e (b) C+: controle 
positivo (fragmento amplificado do gene nptII – 656pb); C-: controle negativo 
(DNA de planta de laranja ‘Pera’(a) ou ‘Valência’(b) não transgênica, digerido 
pela enzima EcoRI 
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Pela análise dos resultados obtidos, pode-se verificar sinais de hibridização 

para a maioria das plantas analisadas, indicando que o cassete de expressão foi 

inserido no genoma das plantas. O perfil de hibridização difere entre as plantas 

analisadas, indicando que as plantas são provenientes de eventos independentes de 

transformação genética. O número e eventos de inserção variou de 1 a 3 (Figuras 5-

8). Não foram observadas hibridizações nas amostras de DNA das plantas não 

transgênicas. 

Quinze plantas não apresentaram sinal de hibridização, sendo 3 plantas da 

cultivar ‘Hamlin’, contendo a construção gênica pC35S/def (Figura 5a: colunas 2, 6 e 

9), 6 plantas da cultivar ‘Hamlin’ contendo a construção gênica pCAtSUC2/def 

(Figura 5b: colunas 1, 2, 6, 7, 8 e 9), 3 plantas da cultivar ‘Natal’ contendo a 

construção gênica pCAtSUC2/def (Figura 6b: colunas 4, 6 e 9), 2 plantas de laranja 

‘Pera’contendo a construção gênica pCAtSUC2/def (Figura 7a: colunas 1 e 2) e 1 

planta de laranja ‘Valência’com a construção gênica pCAtSUC2/def (figura 7b: 

coluna 10).  
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5 DISCUSSÃO 

 
A transformação genética de citros tem sido estudada desde 1989 com 

diferentes espécies e cultivares (KOBAYASHI; UCHIMYIA, 1989; PEÑA et al., 1005; 

MENDES et al., 2010) e, desde então, genes isolados de fungos, bactérias, insetos 

e plantas têm sido introduzidos em citros levando à produção de plantas 

transgênicas tolerantes a stresses bióticos e abióticos, seja por meio da 

superexpressão ou do silenciamento gênico (GONG, LIU, 2013).  

Os primeiros trabalhos relacionados à transformação genética de citros 

tinham por finalidade a otimização de protocolos contendo somente genes de 

seleção e repórter (MOORE; JACANO; NEIDIGH, 1992). Trabalhos utilizando genes 

de interesse agronômico têm sido relatados principalmente para resistência a 

doenças (ANANTHAKRISHNAN et al., 2007; BOSCARIOL et al., 2006; MENDES et 

al., 2010), sendo que a maioria deles utilizam construções gênicas dirigidas por 

promotores constitutivos, o qual confere elevado níveis de expressão do transgene 

(CARDOSO et al., 2010; BOSCARIOL, et al. 2006, MUNIZ et al., 2012). Por outro 

lado, o uso de promotores tecido-específicos também tem sido relatado, pois, evita 

uma expressão desnecessária do gene e reduz a possibilidade de interferência no 

desenvolvimento da planta (DUTT et al., 2012; DUTT et al., 2014; PORTO et al., 

2014). Estudos utilizando promotores tecido-específicos para expressão gênica no 

floema foram reportados em diversos trabalhos (ATÍLIO et al., 2013; MYIATA et al., 

2012; TAVANO, 2013), visando a obtenção de plantas cítricas resistentes a 

Candidatus Liberibacter spp.. 

Uma das principais restrições relacionadas ao uso de plantas transgênicas 

refere-se à introdução de genes oriundos de plantas que não hibridizam 

naturalmente. Diante disso, uma alternativa para contornar esse problema seria a 

adoção da cisgenia, uma nova abordagem de transformação genética que consiste 

na utilização de construções gênicas constituídas por elementos genéticos 

(promotor, gene de interesse e terminador) provenientes da mesma espécie ou de 

espécies relacionadas (JACOBSEN; SCHOUTEN, 2009; HOLME et al., 2013). 

Dessa forma, a superexpressão de genes de resistência já presentes na espécie 

constitui uma nova maneira de obter plantas resistentes a doenças (HOLME et al., 

2013). Assim, neste trabalho foi feita a avaliação da eficiência do gene da própria 
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espécie associado a um promotor tecido-específico, expresso preferencialmente no 

floema, tornando-se uma abordagem mais atual de transformação genética.  

Devido aos danos que o HLB vem causando nos pomares e pela ausência de 

cultivares resistentes a esta doença, obter plantas transgênicas de citros, 

superexpressando o gene defensina, isolado de laranja ‘Valência’, associado ao 

promotor constitutivo (35S) ou ao promotor tecido-específico (AtSUC2), torna-se 

uma boa estratégia para o aumento da resistência em plantas.  Vale ressaltar que, 

embora muitas espécies já tenham sido transformadas (KANZAKI et al., 2002; 

SJAHRIL et al., 2006; GHAG; SHEKHAWAT; GANAPATHI, 2012; NTUI et al., 2010), 

não há relatos de plantas transgênicas de citros contendo o gene defensina, dirigido 

por promotores constitutivo (35S) ou preferencialmente expresso no floema 

(AtSUC2). 

Com relação à transformação genética de citros sabe-se que sua eficiência 

varia em função do genótipo, tipo de explante (BACHCHU et al., 2011; DUTT; 

GROSSER, 2010; DUTT et al., 2012; KHAN; FU; LIU, 2012), estirpe de 

Agrobacterium (DUTT; GROSSER, 2009; BOND; ROOSE, 1998), espécie 

(CERVERA et al.,2008; GHORBEL et al.,2000; PEÑA et al., 1997), cultivar 

(BOSCARIOL et al., 2003; MUNIZ et al., 2012) e construção gênica (MIYATA et al., 

2012; PORTO et al., 2014).  Entre as cultivares de laranja doce, ‘Hamlin’ e ‘Valência’ 

são as que apresentam os melhores resultados em relação à eficiência de 

transformação genética (BOSCARIOL et al., 2006; MENDES et al., 2010), enquanto 

a cultivar ‘Pera’é considerada a menos responsiva ao processo de transformação 

genética (CARDOSO et al., 2010; MENDES et al., 2010). Isto pode ser observado 

neste trabalho, em que a eficiência de transformação genética foi maior para a 

cultivar ‘Hamlin’ (1,78%) em relação as outras cultivares estudadas, embora os 

valores obtidos foram relativamente inferiores aos já relatados. 

A baixa eficiência de transformação genética relatada neste trabalho pode 

estar relacionada com a construção gênica. Os resultados obtidos mostram que os 

valores de eficiência de transformação genética entre as construções gênicas 

pC35S/def e pCAtSUC2/def foram semelhantes para as cultivares ‘Natal’ e ‘‘Pera’’, 

porém para a cultivar ‘Valência’e ‘Hamlin’ a construção gênica pCAtSUC2/def 

apresentou valores de eficiência inferiores (Tabela 1 e 2). Esta queda na eficiência 

de transformação genética também foi verificada por Tavano (2013), que obteve 

eficiência de transformação genética de 1 - 4% trabalhando com o gene attA, sob 
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controle dos promotores preferencialmente expresso no floema, AtPP2, CsPP2 e 

AtSUC2, sendo que com o promotor AtSUC2, foi obtida a menor eficiência de 

transformação genética.  

Com relação à construção gênica contendo o promotor 35S, a eficiência foi 

maior para as cultivares ‘Hamlin’ (1,78%) e ‘Valência’ (1,41%) quando comparado ao 

promotor AtSUC2 (0,74% para ‘Hamlin’ e 0,28% para ‘Valência’), porém esses 

valores ainda são considerados baixos em comparação aos obtidos em outros 

trabalhos. Mendes et al. (2010) na transformação genética de laranja ‘Hamlin’ e 

‘Valência’ com uma construção contendo o gene Xa21 sob controle do promotor 

constitutivo 35S obteve eficiência de transformação genética de 18,6% e 11,3%, 

respectivamente. Resultado semelhantes foram observados por Boscariol et al. 

(2006) trabalhando com o gene attA, dirigido pelo promotor constitutivo 35S, que 

obteve uma eficiência de transformação de 14% para a cultivar ‘Hamlin’.  A baixa 

eficiência de transformação genética com a construção pC35S/def obtida neste 

trabalho pode indicar uma possível interferência do gene defensina no processo de 

transformação genética. 

Para confirmar a integração do transgene e determinar o número de cópias 

inseridas no genoma das plantas, análise de Southern blot foi realizada nas plantas 

em estudo. A maioria das plantas analisadas (72,5%) apresentaram sinais de 

hibridização do gene nptII contendo de 1-3 eventos de inserção do transgene, em 

diferentes padrões de integração (Figura 3-6). Esses resultados estão de acordo 

com outros trabalhos de transformação genética de citros via A. tumefaciens 

utilizando construções gênicas com os promotores 35S (CARDOSO et al., 2010; 

MENDES et al., 2010; MUNIZ et al., 2012) e promotores de floema (MIYATA et al., 

2012; TAVANO, 2013), nos quais também relatam a ocorrência de 1-3 eventos de 

inserção no genoma das plantas transformadas.  

Resistência a doenças tem sido um dos principais objetivos de trabalho de 

transformação genética de citros. Genes para resistência a doenças causadas por 

vírus (GUTIÉRREZ et al., 1997; MUNIZ et al., 2012; SOLER et al., 2012), fungos 

(MONDAL et al., 2012; RODRIGUES et al.,2013) ou bactérias (BOSCARIOL et al., 

2006; CARDOSO et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2013) têm sido introduzidos em 

diferentes cultivares copa e porta-enxerto. A análise desses resultados indica que 

embora não tenham sido identificadas plantas imunes aos patógenos, os transgenes 

podem influenciar a resistência das plantas. Muniz (2012; 2014) verificou que plantas 
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transgênicas de laranja doce contendo o gene da proteína capsidial do CTV 

apresentaram uma redução dos níveis deste vírus, indicando uma possível 

resistência dessas plantas. Em relação ao cancro cítrico, causado pela bactéria 

Xanthomonas citri subsp. citri, plantas de laranja ‘Hamlin’ transformadas com o gene 

hrpN, que codifica uma proteína associada a hipersensibilidade e resistência 

sistêmica adquirida, apresentaram redução da suscetibilidade àquela doença 

(BARBOSA-MENDES et al., 2009). Ao utilizar o gene Xa21, isolado de arroz 

selvagem, Mendes et al. (2010) verificaram que em plantas de laranja doce, a 

suscetibilidade ao cancro cítrico foi reduzida. Zhang et al. (2010) ao transformar 

laranja doce expressando o gene NPR1, que participa da ativação da resistência 

sistêmica adquirida, observaram que as plantas transgênicas obtidas foram mais 

resistentes ao cancro cítrico. 

Diante desses resultados, as plantas obtidas neste trabalho podem 

representar uma alternativa promissora para o controle do HBL em laranja doce.  

Para completar esse estudo, a expressão do gene defensina será verificada e as 

plantas serão desafiadas para resistência a Candidatus Liberibacter asiaticus. 
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6 CONCLUSÕES 

 
Foram obtidas plantas transgênicas de laranja doce cvs. ‘Hamlin’, ‘Valência’, 

‘Natal’ e ‘Pera’ contendo o gene defensina de Citrus sinensis dirigido pelo promotor 

expresso preferencialmente no floema (AtSUC2) ou pelo promotor constitutivo (35S). 

A eficiência da transformação genética variou em função da cultivar estudada e 

da construção gênica. 
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