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A citricultura confere ao Brasil o título de maior produtor mundial de citros e maior 
produtor e exportador de suco concentrado de laranja. O estado de São Paulo detém a 
maior produção de laranja nacional, seguido da Bahia que destaca-se como segundo 
maior produtor. O cultivo dos citros no Brasil se dá predominantemente com o uso de 
uma variedade de porta-enxerto para todas as variedades copa. A utilização de um 
único porta-enxerto pode não atender as características particulares de cada cultivar, 
impedindo que esta manifeste todo o seu potencial produtivo, além de se constituir 
um problema em caso de doenças. Dessa forma, torna-se necessário a diversificação 
do uso de porta-enxertos, a fim de superar os principais fatores limitantes da 
citricultura brasileira. Este trabalhou objetivou caracterizar a influência de porta-
enxertos na emissão da fluorescência da clorofila a, sob condição controle, em 
variedades de copas de citros. Duas variedades, ‘Cravo Santa Cruz’ (LC) e ‘Sunki 
Tropical’(Sunki) foram utilizadas como porta-enxertos para avaliar a influência da 
variedade copa comercial, “laranjeira valencia”, bem como de suas próprias copas em 
combinações cruzadas e como pés-francos. A emissão de fluorescência da clorofila 
foi medida em folhas maduras, sempre no período entre 8 e 9 h. As medições foram 
efetuadas usando um fluorômetro OS30p. Os resultados foram submetidos à ANOVA 
e as médias comparadas pelo teste Tukey (P<0,05). Não foram observadas diferenças 
significativas (P<0,05) entre os valores de fluorescência mínima (Fo) para as 
combinações avaliadas. Ao passo que, verificou-se diferenças significativas (P<0,05) 
para os valores de fluorescência variável (Fv) e máxima (Fm), e para Fv/Fm e Fv/Fo. 
Observou-se os maiores e menores valores de Fv, Fm e Fv/Fm para a combinação 
Valencia/LC e Sunki pé-franco, respectivamente. Em relação ao rendimento quântico 
pontecial máximo (Fv/Fm) verificou-se uma variação entre 0,75 e 0,8, e a formação 
de três grupos, (i) Sunki; (ii) LC; (iii) LC/Sunki, Sunki/LC, Valencia/Sunki e 
Valencia/LC, que aparecem em ordem crescente de valores de Fv/Fm. Entretanto, é 
importante ressaltar que os valores de Fv/Fm observados ainda encontram-se dentro 
dos padrões para a maioria das espécies vegetais em ausência de qualquer estresse. 
Considerando os resultados obtidos, sugere-se que os dois porta-enxertos avaliados 
exerceram influência nas copas, promovendo alterações nos valores dos parâmetros 
de emissão de fluorescência da clorofila a analisados. (FAPESB, 
FUNPED/PRPGI/IFBA).  
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