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Combinações (n = 2816 plantas) Idade Número 
de 

plantas

Tipos de citros -
maturação

IA -
%Copas Porta-enxertos

Outros citros
‘Tahiti’ citrange ‘Troyer’ 4x 7 4 lima-ácida 0,0
‘Tahiti’ trifoliata ‘Davis A’ 7 4 lima-ácida 0,0
‘Tahiti’ trifoliata ‘Flying Dragon’ 7 4 lima-ácida 0,0
‘Lima-da-Pérsia’ limoeiro ‘Cravo’ 11 6 lima 0,0
‘Lima-da-Pérsia’ citrumelo ‘Swingle’ 11 6 lima 0,0

Laranjeiras
‘Natalima’ limoeiro ‘Cravo’ 11 4 laranja-lima - tardia 0,0
‘Natalima’ citrumelo 'Swingle' 11 4 laranja-lima - tardia 0,0
‘Hamlin’ citrumelo 'Swingle' 20 8 laranja comum - precoce 0,0
‘Folha Murcha’ tangerineira 'Sunki' 4 20 comum - tardia 0,0
‘Telde’ tangerineira 'Sunki' 4 20 comum - tardia 0,0
‘Valência Montemorelos’ tangerineira 'Sunki' 4 20 comum - tardia 0,0
‘Folha Murcha’ Flying Dragon 9 12 comum - tardia 0,0
‘Leng’ citrumelo 'Swingle' 11 3 laranja-de-umbigo 0,0
‘Carter’ citrumelo 'Swingle' 11 3 laranja-de-umbigo 0,0
‘Bonanza’ citrumelo 'Swingle' 11 3 laranja-de-umbigo 0,0
‘Bonanza’ tangerineira 'Sunki' 11 3 laranja-de-umbigo 0,0

Stuchi et al. (2018)

Após 6 anos sob alta pressão de HLB em Bebedouro-SP, 235 
combinações de variedades foram afetadas (5-100% de incidência)



Adaptado de Braz da Silva (2017)

Fatores relevantes para maior incidência de HLB
Região > Idade > Posição talhão > Espaçamento > Variedade
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Produção relativa e 
severidade

Modelo exponencial negativo
ProdRel = exp(-beta*Sev)

Variedades de copa
Hamlin, Pera, Valencia e Natal

(p = 0,084)

Porta-enxertos
Swingle, Sunki, Cravo, 

Cleopatra e Volkamenriano
(p = 0,057)

Idades
de 4 a 12 anos

(p = 0,009)

Teste de análise de variância de Kruskal-Wallis por ranques

beta



Bassanezi et al. (2009)

Perdas consistentes de produção e de qualidade associadas a 
todas as variedades copa e porta-enxerto comerciais
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Relatos controversos, 
conceitos não definidos

Perfil do transcriptoma de plantas de citros tolerantes e susceptíveis
ao huanglongbing (HLB) revela o papel da resistência básica na
tolerância ao HLB

(Wang et al., 2016) 

E.A. Girardi

Toranjeiras já foram relatadas como 
não afetadas na Ásia até 1970’s,    
mas posteriormente afetada. 



Conceitos & Fontes de resistência
RESISTENTE: ausência do patógeno nos tecidos do 
hospedeiro (imune)

SUSCEPTÍVEL: presença do patógeno nos tecidos 
do hospedeiro

TOLERANTE: ausência de sintomas ou de danos 
relevantes mesmo com a presença do patógeno nos 
tecidos do hospedeiro (graus variados, “tolerância 
de campo”)

INTOLERANTE: sintomas e danos relevantes com 
a presença do patógeno nos tecidos (sensível)

VETOR: antibiose, antixenose (repelência, atração)
Fundecitrus



Critérios variados de avaliação
- Sintomatologia
- Métodos de diagnose 
- Limites de titulação
- Órgão afetado
- Épocas do ano
- Inoculação artificial ou natural
- Condições do ambiente 
(casa de vegetação e campo)
- Períodos de inoculação
- Condição fisiológica e espécie
- Danos relativos a controles
- Número de repetições

F.F.Laranjeira
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Atributos de interesse em variedades de citros

COPAS
- Alta produção de frutos com elevada qualidade (NFC)
- Apirenia, cor, sabor, facilidade descascar, durabilidade
- Produção fora de época
- Resistência a estresses bióticos (CTV, MMA, cancro cítrico, CVC, 
pinta preta, leprose, mosca das frutas)

PORTA-ENXERTOS
- Alta produção precoce de frutos com elevada qualidade (NFC)
- Nanismo ou seminanismo
- Tolerância à seca e outros estresses abióticos
- Resistência a estresses bióticos (CTV, gomose de Phytophthora

spp., declínio, MSC, nematoides)
- Alta produção de sementes poliembriônicas e compatibilidade



Avaliação de longa duração em campo revela
resistência ao huanglongbing em espécies
próximas de citros

Ramadugu et al. (2016)

- 65 acessos de Citrus e 33 acessos de 20 gêneros afins

- Condições de infecção natural em região endêmica na Flórida

- Seis anos de duração após o plantio

- Oito plantas obtidas de sementes por acesso

- Avaliação de incidência, severidade e título (qPCR – Ct 40)

- Classificação de oito classes de resposta ao HLB

- Reação ao psilídeo (Westbrook et al., 2011)



1) Imunes: patógeno não detectado
Clausena excavata e Glycosmis pentaphylla

UCR UCR

C. excavata G. pentaphylla



2) Resistentes: replicação transiente do patógeno
Bergera koenigii, Murraya paniculata, Casimiroa 
edulis, Naringi crenulata, Zanthoxylum ailanthoides 
e Eremocitrus glauca

UCR UCR

B. koenigii E. glauca



3) Tolerantes: variação entre os seedlings
Espécies e híbridos de Microcitrus, P. trifoliata 
‘Simmon’s hybrid’ e Citrus halimii

UCR UCR

M. australasica



4) Tolerantes: recuperação da infecção
Aegle marmelos, espécies de Microcitrus, Murraya 
paniculata, Aeglopsis chevalieri, Balsamocitrus 
daweii e Citrus latipes

UCR UCR

A. marmelos M. paniculata



5) Tolerantes: infecção postergada
Poncirus trifoliata ‘Little leaf’ e citrandarin X-639

UCR UCR

P. trifoliata



6) Susceptível: manutenção de vegetação
38 acessos, notadamente espécies e híbridos de 
Citrus (cidras, laranjas azedas, toranjas, limões e 
limas, citrumelo Swingle) e Severinia buxifolia

C. latifolia S. buxifolia

E. A. GirardiE. T. Reiff



7) Susceptível: morte após quatro anos
25 acessos de Citrus, notadamente tangerinas, 
laranja doce (‘Pineapple’) e pomelo

C. sinensis
E. A. Girardi



8) Susceptível: morte após dois anos
5 acessos de Citrus, notadamente tangerinas

C. reticulata

E. A. Girardi



Ramadugu et al. (2019)



Ramadugu et al. (2019)

4000 hubridações
600 híbridos obtidos e 
avaliados
Muitos promissores     
(PCR- por 2 anos)
Desafio em campo
Tipo-limas ácidas resistentes
Novos cruzamentos em  
curso 



Fonte: R. Lee/USDA



Boscariol-Camargo et al. (2010)



Beloti et al. (2018)

C. sinensis infectada

Curry é hospedeiro 
preferencial de ACP mas 

imune a CLas



Cifuentes-Arenas et al. (2019)

S. glutinosa (esq., centro) e 
M. paniculata (dir.) (UCR; 
Cifuentes-Arenas et al., 2019)



Desafio ao HLB em campo na EECB

BAG EECB (194 acessos):
23,2% acessos com 100 % de incidência 
57 acessos (29,4%) assintomáticos 6 anos após o plantio, dos quais 34 são 

genótipos de laranja, 14 são de tangerinas e híbridos assemelhados e três são de 
pomelos

Porta-enxerto de Flying Dragon

BAG Embrapa (296 acessos):
Até 38 meses do plantio dos seedlings

40% de incidência para 
Limão Rugoso e Eureka

20% de incidência para
Outro acessos de limão Eureka
Limão Yuma
Um híbrido de tangerina Dancy
(LCR x CTYM) x MCP
Sunki x Swingle
C. pennivesiculata
C. macrophylla

C. macrophylla. Foto: Marina Vitória



Hamlin/Cravo

Lemos Jr, 2018

Cravo/SwingleaClausena/CravoHamlin/Murta

Fotos: Lemos Jr



Variedades relatadas como “tolerantes” na Flórida

COPA

Vernia, Parson-Brown, Jackson, Triumph, Sugar Belle, Temple, 
Tango, Bingo, Fallglo, US-1-4-59, OLL-4, OLL-8, cidras ...

PORTA-ENXERTO

Laranja Azeda, limões Rugoso e Volkameriano, citrumelo Swingle, 
citrange Carrizo...

US-942, US-802, US-896 e 897, x-639, UFR-4, US-1516, 1503 e 
1524, US-1279, 1281, 1282, 1283 e 1284…
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Florida Foundation Seed Producers, Inc.

Sugar Belle® ‘LB8-9

- C. reticulata ‘Clementina’ x [C. paradisi x C. reticulata ‘Minneola’]
- Variedades criada e patenteada pelo IFAS/UF (US PP 21356) 
- Plantas vigorosas e com folhagem densa
- Frutos de alta qualidade e com maturação precoce
- Maiores concentrações de vitamina C
- Elevada resistência à MMA



Stover et al. (2016)



Stover et al. (2016)



Deng et al. (2019)



Wang et al. (2019)

Seleção para blending de suco

Fazendo do limão, uma limonada



OLL-7 topworked onto severely symptomatic, declining Valencia on Swingle –
GROUND APPLIED NUTRIENT THERAPY!

Fonte: J. Grosser, CREC/UF

Porta-enxertos ‘Tretrazygs’ e variedades copa ‘Orange-like’ 
associadas a práticas de nutrição

Tremenda variabilidade genética 



Fonte: J. Graham



Fonte: J. Graham



Fonte: J. Graham



Boava et al. (2017)

Houve variação de titulação de CLas e mudanças fisiológicas, 
anatômicas e de expressão gênica associadas à população de 

citrandarins (C. sunki x P. trifoliata ‘Rubidoux’) 



Inoculação 5 a 10 cm acima do colo nos 
porta-enxertos e 5 a 10 cm acima da 
linha da enxertia nas mudas (duas 
borbulhas infectadas (2 a 3 cm de 

comprimento) provenientes de plantas 
doentes, as quais foram enxertadas em 

lados opostos do tronco.

As plantas não-inoculadas 
receberam borbulhas sadias 

q-PCR 3, 6 e 12 meses após a 
inoculação 

Aprox. 250 híbridos de porta-
enxertos/combinações em 
avaliação com diferentes 

parentais

Fotos: Renato Bassanezi; Carlos Henrique Barbosa

RESPOSTAS DE COMBINAÇÕES COPA E PORTA-ENXERTO DE CITROS À 
INOCULAÇÃO ARTIFICIAL COM CANDIDATUS LIBERIBACTER ASIATICUS 

Carvalho (2017)



Folhas de A) ‘Pera’ em TSKC × TRFD – 003; B) ‘Pera’ em TSKC × TRFD – 006; C) ‘Pera’ em TSKC x CTCM – 008; D) ‘Pera’ em
TSKC × (LCR × TR) – 059; E) ‘Pera’ em TSKC × CTSW – 041; F) ‘Pera’ em citrandarin ‘San Diego’; G) ‘Pera’ em citrandarin
‘Indio’; H) ‘Pera’ em citrumelo ‘Swingle’; I) ‘Folha Murcha’ em TSKC × (LCR × TR) – 059; J) ‘Folha Murcha’ em TSKC x (LCR x TR)
– 073; K) ‘Folha Murcha’ em citrandarin ‘Riverside’; L) ‘Folha Murcha’ em citrandarin ‘San Diego’; M) citrandarin ‘Indio’; N) citrumelo
‘Swingle’; O) TSKC x (LCR x TR) – 073; aos 12 meses após a inoculação por Las via enxertia.

Pera

Folha 
Murcha

Porta-
enxertos

A

JIHGF

B C D E

OK L M N

Fotos: Everton C
arvalho



Sistema Radicular

Sadia Inoculada

‘Folha Murcha' em TSKC x (LCR x TR) - 073
Fotos: Everton Carvalho Carvalho (2017)



Carvalho et al. (2019)

Perda de matéria seca de raiz 12 MAI de 15 porta-enxertos 
enxertados com laranja doce e inoculados com CLas por borbulhia



Carvalho (2017)
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Não há relação direta entre a presença de CLas nos tecidos do 
hospedeiro e os danos causados pela infecção



Hall et al. (2017)

Resistência a Diaphorina citri

Características morfológicas e anatômicas
Composição nutricional e química (voláteis)
Dinâmica da brotação
Biologia de vida e taxa de reprodução



Fancelli et al. (2018)



Pulici (2018)



Pulici (2018)



Felisberto et al. (2018)

Grupo I: muito susceptíveis a D. citri (alta oviposição e emergência de adultos)
Grupo II: susceptíveis a D. citri (menores taxas de sobrevivência e de biologia)
Grupo III: desfavoráveis a D. citri (ninfas morreram)
Grupo IV: não hospedeiros de D. citri (baixa sobrevivência e sem reprodução)



Felisberto (2018)



Porta-enxertos em avaliação

TSKC x MCP – 003 TSKC x MCP – 002 







Rodrigues (2018)

Após 6 anos do plantio COM CONTROLE DO VETOR, a 
incidência acumulada de HLB foi menor em Valência/Flying Dragon 

em relação a Valência/Cravo
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Flying Dragon trifoliate Cleopatra mandarin X Barnes trifoliate – 245      
Swingle citrumelo Cleopatra mandarin X Swingle trifoliate – 287
Sunki mandarin X Flying Dragon trifoliate – 006 Rough lemon
Sunki mandarin X Swingle citrumelo – 041    Sunki mandarin
Sunki mandarin X (Ranpur lime X P. trifoliate) – 059    

Porta-enxertos vs brotação Laranja Pera

Carvalho et al. (2019)



Pera / TSKC x TRFD-006  Altinópolis irrigado 3,5 anos
1ª safra 30,8 kg/planta

Densidade real: 769 plantas/ha → 23,6 t/ha
Densidade estimada: 1400 plantas/ha → 43,1 t/ha



Abordagens biotecnológicas
Centenas de linhagens de citros transgênicos já foram obtidas, apesar das 
dificuldades para a transformação de citros, expressando:

- Proteínas microbianas
- Resistência a doenças ou genes R de citros ou outras espécies de plantas
- Anticorpos contra proteínas de CLas
- Genes para melhoria de regeneração e transformação
- Promotores tecido-específicos 

Efetividade depende do conhecimento mais aprofundado dos mecanismos 
moleculares e genéticos associados à resistência

Alternativa é a produção de porta-enxertos transgênicos/vetores virais que 
produzam moléculas de controle translocáveis à variedade copa não OGM

Preocupação com a aceitação pelo consumidor - esperança na técnica de 
edição de genes (NASEM, 2018)



Alquézar et al.  (2017)



Controle Bt -
S2

Ninfa 
morta

Dorta et al. (2019)



Respostas fisiológicas e epigenéticas a CLas em 
combinações de enxertia
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Demandas e perspectivas

Identificar e confirmar fontes verdadeiras de resistência

Determinar corretamente danos associados a diferentes graus de 
tolerância em relação a controles e aos efeitos do ambiente

Elucidar mecanismos fisiológicos e genéticos associados à 
resistência a CLas e D. citri para uso pelo melhoramento 

Variedades comerciais resistentes em médio a longo prazo, 
possivelmente entregues pela biotecnologia

As práticas tríplices atuais (mudas sadias + redução fontes de 
inóculo + controle do vetor) em uma escala regional continuarão 
sendo a base do manejo efetivo do HLB 

Necessidade de maior investimento nessa linha de pesquisa



Processo geral de obtenção, desenvolvimento e uso 

Obtenção
(cruzamento etc)

Avaliação 1
(Indivíduo)

Avaliação 2
(Seleção 

replicada) Avaliação 2
(Validação)

Indexação e 
Multiplicação

Registro e 
Licenciamento

Produção 
Comercial

Adaptado de Luby & Bedford (2015)

Longo: 15-30+ anos
Custoso, trabalhoso,                    pouco 
efetivo (planejamento)

1-3 
anos

2-5 
anos

5-15 
anos

5-10 
anos

2-3 
anos

2-5 
anos

5-15 anos



“Embora níveis variáveis de tolerância ao HLB tenham sido
observados em diversos porta-enxertos e cultivares de copa,
aparentemente não há fontes de resistência elevada que sejam
viáveis no sentido de que cultivares comercialmente aceitáveis
possam ser produzidos em tempo para sustentar a indústria de
citros da Flórida. No momento, a abordagem mais promissora é o
desenvolvimento de resistência elevada via engenharia genética
usando genes de espécies relativas aos citros (sexualmente
compatíveis) ou espécies ou organismos não relacionados”.

(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 
2018. p. 74)
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