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As laranjas sanguíneas produzem frutos com polpa e casca com coloração vermelha intensa ou 

roxa devido ao acúmulo de antocianinas. Para isto, as plantas necessitam serem cultivadas em 

condições de grande amplitude térmica diária ou os frutos devem ser armazenados em câmara 

fria, na pós-colheita. Já foi demonstrado que a capacidade de acumular antocianinas é devido a 

presença no DNA das plantas de uma sequência de retrotransposon adjacente ao gene Ruby, um 

fator de transcrição MYB, ativador da via biossintética de produção de antocianinas. O 

retrotransposon controla a expressão do Ruby e a dependência do frio reflete a indução do 

retroelemento, pelo estresse. O objetivo deste estudo foi verificar a existência destas sequências 

genômicas (retrotransposon e gene Ruby) no DNA de 14 laranjeiras sanguíneas presentes no 

BAG do Centro de Citricultura/IAC e a sua segregação nos DNAs de 142 híbridos 

intraespecíficos de laranjeira Sanguinelli Marrocos (sanguínea) x laranjeira Pêra-de-abril (polpa 

amarela). Os DNAs foram extraídos de folhas jovens pelo protocolo de Doyle & Doyle (1987), 

enquanto os iniciadores (primers) foram construídos a partir da sequência genômica do 

retrotransposon e do gene Ruby, depositada no banco NCBI. O tamanho do fragmento 

amplificado era de aproximadamente 1.000 pb. Dentre as 14 laranjeiras sanguíneas avaliadas 

somente uma (Sanguínea cv.) não apresentou o fragmento amplificado de 1.000 pb, o que 

correspondeu com o fenótipo esperado pois os seus frutos não acumularam antocianinas. Setenta 

e oito híbridos apresentaram DNA com o fragmento amplificado enquanto que os outros 64, não 

apresentaram. Esta proporção obtida está de acordo com a proporção esperada de 1:1, de acordo 

com teste do qui-quadrado. A proporção esperada foi determinada considerando-se que as 

laranjeiras sanguíneas seriam heterozigotas para o caráter, com genótipo (Aa), enquanto que as 

laranjeiras de polpa amarela teriam locus em homozigoze, com genótipo (aa). Os resultados 

obtidos neste estudo confirmaram a importância da sequência genômica (retrotransposon e Ruby) 

para a expressão do caráter, assim como confirmou a transferência da mesma para plantas 

híbridas intraespecíficas. Após o início da fase de frutificação dos híbridos, será possível 

confirmar os dados genotípicos, com os dados fenotípicos. 
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