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RESUMO 

 

ALMEIDA, G. Q. Variabilidade morfoagronômica de mangabeira (Hancornia 

speciosa Gomes) da coleção de germoplasma da Universidade Federal de Goiás. 
2015. 134 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 

 
O Cerrado constitui o segundo maior bioma do Brasil e possui grande biodiversidade, 

considerada a mais rica dentre as savanas do mundo. A mangabeira constitui um 

exemplo de frutífera nativa do Cerrado não endêmica a este bioma. O valor dos recursos 

genéticos de uma espécie, em dada região, está diretamente relacionado com a 

magnitude da variabilidade genética disponível. Neste aspecto, informações sobre a 

estrutura da variabilidade genética de populações constituem uma base essencial para 

aproveitamento e conservação destes recursos. Estudos sobre variabilidade genética de 

populações de mangabeira do Cerrado estão ainda em fase inicial, mas aqueles já 

realizados denotam que existe considerável variação entre populações. Objetivou-se 

caracterizar a Coleção de Germoplasma de Mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) da 

Universidade Federal de Goiás, mediante medições de 40 caracteres morfoagronômicos. 

A coleção está implantada em delineamento em blocos completos casualizados com 57 

tratamentos (progênies), com quatro repetições, totalizando 192 acessos individuais, que 

representam 29 populações naturais e quatro variedades botânicas. A estimativa dos 

componentes de variância foi realizada utilizando um modelo misto pelo método de 

REML/BLUP considerando os efeitos de variedades botânicas, populações dentro de 

variedades, progênies dentro de populações e indivíduos dentro de progênies. Dos 40 

caracteres morfoagronômicos avaliados constatou-se que existe variabilidade genética 

significativa entre progênies para sete destes caracteres, para 25 caracteres entre 

populações e 16  caracteres entre variedades botânicas. Dos caracteres avaliados foi 

detectada herdabilidade individual acima de 50% para nove deles. O maior ganho de 

seleção individual foi verificado para o número de frutos por planta. Foi constatada 

correlação significativa para alguns caracteres biométricos de plantas jovens com as 

plantas adultas, como a produção, sugerindo a possibilidade de seleção  precoce. Além 

disso, das 120 correlações genéticas entre os caracteres agronômicos 24, foram 

significativas e apresentaram valores de moderado a alto. A maior produção de frutos 

ocorreu de junho a outubro, com destaque para a H. speciosa var cuyabensis. Os 
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resultados de análises multivariadas demonstraram que a H. speciosa var speciosa é a 

que mais se distancia das demais. Os caracteres que mais influenciaram a diversidade 

entre acessos foram: diâmetro do pedúnculo, comprimento da folha, diâmetro do 

pecíolo, comprimento e diâmetro dos frutos, número de frutos, circunferência do caule, 

altura da primeira ramificação, número de ramificações, índice de clorofila “a” e 

diâmetro da corola. Estes caracteres são sugeridos como descritores quantitativos 

mínimos para a mangabeira. 

Palavras-chave: Cerrado; descritores mínimos; mangaba; recursos genéticos; 

variabilidade genética. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, G. Q. Morpho-agronomic variability of Mangaba tree progenies 

(Hancornia speciosa Gomes) from the  Germplasm Collection owned  by the 

Universidade Federal de Goiás. 2015. 134 f. Dissertation (Master in Genetics and 

Plant Breeding)-Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 

 

The Cerrado is one of the largest biomes in Brazil. It is home to  a great biodiversity 

and it is considered the richest savannah in the world. The mangaba tree is an example 

of a native fruit tree from Cerrado, but it is not endemic to this biome. The value of the 

genetic resources from some species, in a given region, is diretcly related to the 

magnitude of the genetic variability available. In such way, information about the 

structure of the genetic variability of populations forms the essential basis to the 

conscientious use and conservation of those resources. Research about the genetic 

variability in the Cerrado's populations, altough still at an incipient stage, shows there is 

relevant variation among populations. This study aims to  characterize the Mangaba 

tree's Germplasm Collection (Hancornia speciosa Gomes) owned  by the Universidade 

Federal de Goiás, through measure of  40 morpho-agronomic characters. The collection 

was designed in randomized complete blocks with 57 treatments (progenies), with four 

replications, totaling 192 individual accesses, which represents 29 natural populations 

and four botanical varieties. The variance components estimation was done using 

RMLE/BLUP in a mixed model, considering the effects of botanical varieties, 

populations inside varieties, progenies inside populations and individuals inside 

progenies. Considering the total of 40 morpho-agronomic characters, it was observed 

that there is significant genetic variability in seven characters among the progenies, 25 

characters among the populations and 16 characters among botanical varieties. In 

addition, individual heritability was higher than 50% in nine of them. The highest 

individual selection gain was the character related to the number of fruits produced by 

each plant. Significative correlation in some biometric characters between young and 

full-grown plants was noticed, including their productivity,  which suggests the 

possibility of early selection. Besides, among the 120 genetic correlations among the 

agronomic characters, 24 were significative and showed moderate to high values. The 

fruit production peak occurred between June and October, the  H. speciosa var 

cuyabensis being the most productive one. Multivariate analyses results showed that the 

 



16 
 

H. speciosa var speciosa is the most genetically different in comparison with the other 

species. The characters which most influenced the diversity among accesses were: 

peduncle diameter, leaf length, petiole diameter, fruit length and diameter, number of 

fruits, stem circumference, first branching height, number of branches, clorophyll index 

“a” and corolla diameter. These characters are suggested as minimum quantitative 

descriptors in the Mangaba tree. 

Key-words: Cerrado;  minimum descriptors; mangaba; genetic resources; genetic 

variability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Bioma Cerrado ocorre em treze estados brasileiros, além do Distrito 

Federal, com cerca de 2 milhões de km², representando 23% do território nacional. 

Ocorre predominantemente no Planalto Central do Brasil, constituindo o segundo maior 

bioma do país, atrás apenas da Floresta Amazônica. Possui grande biodiversidade, 

particularmente no que se refere à flora, considerada a mais rica dentre as savanas do 

mundo, com 12.356 espécies vegetais das quais 44% são endêmicas, sendo 1.534 

espécies arbóreas (Mendonça et al., 2008). 

Das riquezas naturais deste bioma destacam-se as frutas nativas, muito 

utilizadas para o consumo in natura ou para a produção de doces, geleias, sucos e 

licores. São adaptadas aos solos locais, necessitam de poucos insumos químicos, 

apresentando baixo custo de implantação e manutenção dos pomares agrícolas e 

comerciais. Além disso, essas espécies podem ser utilizadas com sucesso na 

recuperação de áreas desmatadas ou degradadas, para o controle da erosão, no plantio 

intercalado com reflorestas, no enriquecimento da flora, no plantio em parques e jardins 

e em áreas de proteção ou conservação ambiental. Ademais, muitas fazem parte da flora 

apícola do Cerrado e suas folhas e cascas são empregadas na medicina popular 

(Agostini-Costa et al., 2010). 

A mangabeira constitui um exemplo de frutífera nativa não endêmica a este 

bioma, ocorrendo também no Nordeste e no Norte do Brasil. Apesar de não apresentar 

preferência por um só tipo de solo, ocorre predominantemente em solos concrecionários 

e neossolos litólicos, sendo encontrada em pelo menos 50% de 98 áreas de Cerrado 

stricto sensu, uma das mais frequentes entre as 1.534 espécies arbóreas encontradas no 

bioma (Ribeiro & Walter, 1998 citados por Chaves, 2006). 

Por causa das sementes serem recalcitrantes e das dificuldades de 

micropropagação e de conservação in vitro, o germoplasma de mangabeira deve ser 

conservado in vivo, na forma de coleções de plantas vivas mantidas ex situ ou por meio 

de conservação in situ, em área de preservação permanente ou reservas (Pereira et al., 

2010). A caracterização e a avaliação bem conduzidas de uma coleção de germoplasma 
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simplificam muito os trabalhos subsequentes, permitem o estabelecimento de coleções 

nucleares e a identificação dos modos de reprodução e variabilidade genética (Valls, 

2007).   

O valor dos recursos genéticos de uma espécie, em dada região, está 

diretamente relacionado à variabilidade genética disponível. Neste aspecto, informações 

sobre a estrutura desta variabilidade de populações constituem uma base essencial para 

aproveitamento e conservação destes recursos (Faleiro, 2007). Deve-se ter em mente 

também que uma das premissas para o sucesso de um programa de melhoramento é a 

existência de variabilidade genética na população de trabalho. Assim, interessa ao 

melhorista quantificar a sua magnitude, além de suas partes componentes (Cruz et al., 

2014). Dessa forma o objetivo desse trabalho foi o estudo da variabilidade genética e a 

caracterização dos acessos da coleção de germoplasma de mangabeira da UFG. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CERRADO BRASILEIRO 

 

O Cerrado brasileiro ocupa uma área contínua em torno de dois milhões de 

km², que corresponde a cerca de 23% do território nacional, sendo a segunda maior 

formação brasileira em extensão, superada apenas pela Floresta Amazônica. O bioma 

detém a flora mais rica (12%) entre as savanas do mundo e altos níveis de endemismo 

(44%). Riqueza de espécies de aves (49%), peixes (40%), répteis (50%), anfíbios (20%) 

e insetos é igualmente observada, enquanto a diversidade de mamíferos (37%) é 

relativamente baixa. Foram registradas 12.356 espécies de plantas, das quais 35% são 

das áreas savânicas, 30% das florestas, 25% de áreas campestres e 10% ainda precisam 

ser melhor estudadas quanto à sua distribuição original, pois podem ocorrer em mais de 

um ambiente. A fauna é rica, apresentando cerca de 199 espécies de mamíferos, 837 

espécies de aves, 180 de répteis, 150 de anfíbios, 1.200 peixes e 67.000 de 

invertebrados (Klink & Machado, 2005; Mendonça et al., 2008). 

O clima predominante na região é o tropical-quente-subúmido, 

caracterizado por  forte estacionalidade das chuvas. Há duas estações bem definidas: 

uma estação seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a abril). A precipitação 

média anual é de 1500 ± 500 mm, com períodos de seca de uma a três semanas, 

podendo ocorrer durante a estação chuvosa especialmente nos meses de janeiro e 

fevereiro. A temperatura média anual apresenta amplitude de 21,3°C a 27,2ºC (Sano et 

al., 2008b). 

O Cerrado caracteriza-se pela existência de um estrato herbáceo formado 

basicamente por gramíneas e um estrato arbóreo/arbustivo de caráter lenhoso, cuja 

variação depende basicamente da formação do relevo, da fertilidade e da altitude. A 

formação mais comum é chamada de cerrado stricto sensu, uma formação do tipo 

savana, onde se observam gramíneas e espécies lenhosas. Esta formação é a mais rica 

em frutíferas com potencial para alimentação. Devido à grande biodiversidade dessa 
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região, desenvolveram-se várias formas de utilização de seus recursos naturais, como 

alimentício, medicinal, ornamental, madeireiro e tintorial (Chaves, 2006). 

Os solos são antigos, profundos, bem drenados, com baixa fertilidade 

natural e acidez elevada. A região ainda se destaca do ponto de vista hidrológico e 

ambiental, já que oito das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras recebem água de 

rios que nascem neste bioma. Para a manutenção dos processos de produção e 

distribuição de água pelos rios do Brasil é fundamental a adequada gestão dos solos e 

dos recursos hídricos do Cerrado (Sano et al., 2008b). 

A partir de meados do século XX, com a ideia de que o Cerrado era pobre 

em recursos vegetais e que a substituição da vegetação nativa por espécies cultivadas 

não traria nenhuma perda em termos de recursos naturais, técnicos e agricultores de 

diferentes regiões desmataram milhares de hectares para dar lugar à lavouras e 

pastagens, com sua madeira sendo transformada em carvão para suprir as indústrias 

siderúrgicas. Até o momento grande parte do Cerrado já foi transformada em pastagens, 

culturas agrícolas, áreas urbanas e de mineração. As taxas de desmatamento têm sido 

maiores no Cerrado do que na Floresta Amazônica e esforços de conservação têm sido 

modestos: apenas 2,2 % de sua área estão sob proteção legal. Inúmeros animais e 

espécies de plantas estão ameaçadas de extinção, havendo estimativas de que 20% das 

espécies ameaçadas e endêmicas não ocorrem em áreas protegidas. A erosão do solo, a 

degradação das diversas formações vegetais que o compõe e a disseminação de 

gramíneas exóticas são ameaças importantes e generalizadas (Klink & Machado, 2005; 

Sano et al., 2008a; Sano et al., 2010). 

O uso do fogo para limpar a terra e incentivar a rebrota nas pastagens 

também causou muitos danos ao Cerrado, mesmo que este seja um ecossistema 

adaptado ao evento. Estudos de ecossistemas e modelagem mostram que a mudança na 

cobertura do solo está alterando a hidrologia e afetando estoques e fluxos de carbono. 

Em larga escala a modificação da paisagem e as ameaças às numerosas espécies 

levaram ao renovado interesse de diversos setores na promoção da conservação do 

Cerrado, particularmente por meio do fortalecimento e ampliação do sistema de áreas 

protegidas e melhoraria das práticas agrícolas e, portanto, dos meios de subsistência das 

comunidades locais (Klink & Machado, 2005). 

Ao contrário de muitas regiões no mundo, em que o estabelecimento da 

agricultura ocorreu em locais onde a fertilidade natural dos solos permitia a 

capitalização inicial dos agricultores, no Cerrado, a agricultura se desenvolveu em áreas 
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de solos ácidos, de baixa fertilidade. Além de políticas públicas de desenvolvimento 

regional, um fator de destaque no extraordinário desempenho agropecuário foi a geração 

de tecnologias agrícolas modernas. Tecnologias para a correção, adubação e manejo dos 

solos, lançamento de cultivares adaptadas e definição de manejo em soja, arroz, milho, 

algodão, feijão e trigo constituem alguns dos resultados promissores da pesquisa 

agrícola nos trópicos (Sano et al., 2008b). 

No caso das riquezas naturais deste bioma destacam-se as frutas nativas, 

utilizadas para o consumo in natura ou para a produção de doces, geleias, sucos e 

licores, com potencial de utilização por famílias que se favorecem com o ecoturismo 

regional, prática em crescente ascensão na região Centro-Oeste. Além de plantados em 

pomares domésticos e comerciais, podem ser utilizadas com sucesso na recuperação de 

áreas desmatadas ou degradadas; no plantio intercalado com reflorestas; no 

enriquecimento da flora; no plantio em parques, jardins e em áreas acidentadas, para 

controle de erosão; além do plantio em áreas de proteção ambiental. Ademais, muitas 

espécies fazem parte da flora apícola e suas folhas e cascas são empregadas na medicina 

popular (Agostini-Costa et al., 2010). 

 

2.2 A MANGABEIRA 

 

2.2.1 Aspectos gerais  

 

A espécie Hancornia speciosa Gomes pertence à família Apocynaceae, com 

diferentes nomes populares: mangaba, mangabeira-do-norte, mangaúva e fruta-de-leite. 

Ocorre em áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estando distribuída em Alagoas, 

Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, São 

Paulo e Tocantins (Almeida et al., 1998). A mangabeira está entre as primeiras espécies 

frutíferas cuja ocorrência foi relatada pelos exploradores da costa do Brasil no século 

XVI (Silva Junior & Lêdo, 2006). 

É uma planta de clima tropical, ocorrendo, sobretudo, em áreas de 

vegetação aberta, com temperatura média entre 24
o
C e 26

o
C e pluviosidade ideal entre 

750 mm e 1.600 mm anuais. Apresenta maior desenvolvimento vegetativo nas épocas 

com temperaturas mais elevadas e os solos nos quais se desenvolve são diversos, 

característicos da região do Cerrado e Tabuleiros Costeiros. A fenologia da mangabeira 
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varia muito de região para região, mas, no Cerrado, em geral a floração ocorre durante o 

período de setembro a dezembro, com pico em outubro, assim como a frutificação. No 

entanto, frutos temporões, fora de época, podem aparecer (Soares et al., 2000). 

A ampla dispersão comprova a eficiência reprodutiva natural e a capacidade 

de adaptação da espécie a diversos ambientes, vegetando e produzindo normalmente em 

latitudes de 20°S (clima frio durante o inverno) até 10°N (clima quente o ano todo), 

desde o nível do mar (clima mais quente) até altitudes de 1500 m no Planalto Central 

(clima mais ameno com período de inverno seco) (Pereira et al., 2010).  

A mangabeira é uma planta alógama. Mesmo tendo flores hermafroditas 

ocorrem 100% de fecundação cruzada devido à autoincompatibilidade, exigindo 

genótipos diferentes e polinizadores específicos para a produção de frutos. O aumento 

da frequência de polinizadores leva a uma maior taxa de frutificação, frutos maiores e 

com mais sementes. Seus polinizadores são de diferentes grupos taxonômicos, como 

lepdópteras (Sphingidae, Hesperiidae e Nymphalidae) e abelhas (Euglossini), sendo que 

cada um tem uma demanda ambiental particular, como momento da polinização. A 

antese das flores inicia-se entre 15h e 16h30, perdurando até as 10h do dia seguinte. O 

odor adocicado liberado pelas flores intensifica-se ao anoitecer, permanecendo por toda 

a noite. Por volta das 10h da manhã seguinte as flores não produzem mais odor 

(Darrault & Schlindwein, 2006). 

A planta é perenifólia, semidecídua ou decídua, trocando a folhagem 

durante o período mais seco do ano (maio até agosto). No ápice dos ramos das plantas 

adultas surgem brotações contendo flores e folhas novas de coloração vinho. As plantas 

mais produtivas são muito ramificadas e com tendência a produzirem mais de um fruto 

por inflorescência, no entanto, estes provavelmente não serão grandes (Pereira et al., 

2010). 

A árvore de mangabeira apresenta porte médio, possui uma copa bem ampla 

e altura entre 4 m e 7 m, podendo chegar a 15 m. O tronco é geralmente único, tortuoso 

ou reto, com 0,2 m a 0,3 m de diâmetro. Os ramos são marrom avermelhado, inclinados, 

numerosos, separados e bem formados, de córtice levemente suberoso. O caule é rugoso 

e áspero, com duas a três bifurcações na altura média de 40 cm a 50 cm da base. Os 

ramos novos são de coloração violácea, lisos e finos, mas podem ser glabros ou 

pubescentes (pilosos). As folhas são simples, alternadas e opostas, pecioladas, de 

tamanho e formato variável. O limbo foliar possui cerca de 5 cm de comprimento por  2 

cm de largura, formato elíptico ou oblongo; ápice abruptamente acuminado ou obtuso; 
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base obtusa ou arredondada; nervura mediana impressa na face ventral e elevada na face 

dorsal; nervuras secundárias numerosas, tênues, perpendiculares à nervura mediana ou 

levemente ascendente, elevadas em ambas as faces; pecíolo com 11 mm a 13 mm de 

comprimento (Almeida et al., 1998; Silva Junior & Lêdo, 2006). 

A inflorescência é dicásio ou cimeira terminal, com uma a sete flores de 3,0 

cm a 4,5 cm de comprimento, actinomorfas; apresentam cinco sépalas ciliadas; corola 

internamente alva, hipocrateriforme, cinco lobos oblongo-elípticos, agudos, de cerca de 

1/3 do comprimento do tubo; cinco estames inclusos, de filetes curtos e anteras rimosas, 

sagitadas, amarelas; ovário súpero, bilocular; um estilete; um estigma, cilíndrico. O 

fruto é uma baga elipsoide a globosa, chegando a pesar de 3 g a 104 g; a casca do fruto 

varia de amarelada a esverdeada, com manchas ou estrias avermelhadas; epicarpo 

membranáceo; polpa viscosa, suculenta, esbranquiçada, doce-acidulada; possui cerca de 

quinze sementes, de 7,3 mm a 11,0 mm de comprimento por 5,6 mm a 8,0 mm de 

largura, castanho-claras, ovais, compressas, com hilo ventral; o peso de cem sementes 

com 50% de umidade é de aproximadamente 18 g (Almeida et al., 1998). Já no trabalho 

de Ganga et al. (2010) observa-se frutos de mangabeira com a massa total variando de 

2,8g a 154g. 

 

2.2.2 Formas de utilização  

 

 A mangaba é um importante componente dos ecossistemas onde ela 

ocorre, servindo de alimento para as populações locais e para a fauna. Sua extração 

ocorre principalmente com os frutos caídos no chão, pois o ponto de colheita é difícil de 

ser detectado. O transporte é um entrave, pois os frutos são altamente perecíveis, 

delicados, amolecem muito rápido após a maturação, com uma casca muito fina e pouco 

resistente. Ela ocorre principalmente em ambientes marginais à agricultura 

convencional, sendo uma ótima alternativa para a valorização desses ambientes e para a 

agricultura familiar (Pereira et al., 2010). 

Nas décadas de 1980 e 1990, vários estados apareciam na lista do IBGE 

como produtores de mangaba, como Pernambuco, Piauí, Pará, Mato Grosso, Ceará, 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio de Janeiro. Porém não houve mais 

registros dos mesmos nos anos seguintes (Tabela 1). Atribui-se esse fenômeno ao pouco 

uso da fruta na maioria desses estados e ao desaparecimento de áreas naturais de 

ocorrência onde se praticava o extrativismo, como aconteceu em Pernambuco e Ceará. 
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A este último fato, também pode ser atribuído a queda na produção de frutos 

provenientes do extrativismo nos primeiros anos da década seguinte (Silva Junior et al., 

2008). 

 

Tabela 1. Evolução da produção (tonelada) estadual de mangaba no Brasil (2000-2006) 

  Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

SE 524 492 475 500 509 497 520 

BA 170 170 163 164 169 163 170 

MG 498 490 31 235 5 5 6 

RN 27 28 31 63 76 79 71 

PB - - - - - 48 49 

AL - - 32 37 31 19 9 

Brasil 1.212 1.181 1.147 999 790 811 825 

Fonte: IBGE (2008), citado por Silva Junior et al., 2008. 

 

Além da produção proveniente dos remanescentes naturais, áreas cultivadas 

têm aumentado no Brasil, podendo-se observar plantios em municípios de Sergipe, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais. Esse fato deve-se, em grande 

parte, aos investimentos em pesquisas sobre a cultura e o seu sistema de produção, 

assim como ao trabalho de divulgação de viveiristas (Silva Junior et al., 2008). 

A palavra “mangaba” é de origem indígena e significa “coisa boa de 

comer”. Graças ao sabor característico e agradável, a mangabeira é consumida in natura 

ou processada na forma de doces, sorvetes, geleia, licor e polpa. A planta é laticífera e 

sua borracha tem potencial de uso. Na medicina popular, o chá da folha é usado para 

cólica menstrual; a decocção da raiz é usada junto com o quiabinho (Manihot tripartita) 

para tratar luxações e hipertensão; a casca possui propriedades adstringentes e o látex é 

empregado contra machucados, inflamações, diarreia, tuberculose, úlceras e herpes. A 

fruta é rica em ferro, sendo também uma boa fonte de vitamina C e com baixa caloria 

(Soares et al., 2000). De acordo com Ferreira et. al. (2007), os frutos da mangabeira são 

aromáticos, delicados, saborosos e nutritivos, com teores de vitaminas e sais minerais 

superiores aos da maioria das espécies frutíferas. Essas características demonstram o 

potencial que a mangabeira tem para ser explorada em programas de melhoramento e no 

mercado de fruteiras no cenário nacional. 

 

2.2.3 Descrição das variedades botânicas 
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Segundo a revisão de Silva Junior & Lêdo (2006), o gênero Hancornia é 

considerado monotípico e, por isso, sua única espécie é Hacornia speciosa Gomes. As 

variedades botânicas mais aceitas foram identificadas em 1945 por Monachino, sendo 

elas: H. speciosa var. speciosa; H. speciosa var. gardineri; H. speciosa var. pubescens; 

H. speciosa var. cuyabensis; H. speciosa var. maximiliani; H. speciosa var. lundii.  

H. speciosa var. speciosa tem folhas glabras, com pecíolo de 9 mm a 15 mm 

de comprimento e limbo foliar com até 6 cm de comprimento e 2 cm de largura, estando 

presente na Bahia, Piauí e Maranhão. Esta variedade também ocorre na costa atlântica 

do Brasil e é bastante diferente das demais quanto ao porte da planta e seu aspecto geral, 

apresentando ramos finos e pendentes, folhas miúdas com pecíolo mais longo, frutos 

menores e com manchas avermelhadas típicas quando maduros (Chaves, 2006).  

H. speciosa var. gardneri possui folhas glabras na parte dorsal ou 

pubescente na parte inferior da nervura central, enquanto a H. speciosa var. pubescens 

tem folhas pilosas (limbo pubescente na parte inferior), assim como ramos, pecíolos e 

corola maior com lóbulo cerdoso-pubescentes e tubo pubescente externamente. Ambas 

apresentam pecíolo de 3 mm a 5 mm de comprimento; limbo foliar de 6 cm a 12 cm de 

comprimento e 3 cm a 6 cm de largura; frutos maiores e de coloração verde 

predominante, estando presentes em todo o Estado de Goiás. Na divisa entre o nordeste 

de Goiás e a Bahia existem plantas com características intermediárias, levando à 

hipótese de hibridação entre as variedades que apresentam florescimento simultâneo 

(Silva Junior & Lêdo, 2006; Pereira et al., 2010).  

H. speciosa var. cuyabensis possui pecíolo com cerca de 3 mm de 

comprimento; limbo de 4 cm a 10 cm de comprimento e 1,5 cm a 3,0 cm de largura; 

cálice glabro externamente; corola grande, glabra externamente. H. speciosa var. 

maximiliani possui pecíolo de 8 mm de comprimento; limbo de 5 cm a 6 cm de 

comprimento e 2,0 cm a 2,5 cm de largura.  H. speciosa var. lundii possui pecíolo com 

3 mm a 5 mm de comprimento; limbo com 5 cm a 7 cm de comprimento e 3 cm de 

largura; pedicelos pubescentes; cálice cerdoso-pubescente externamente; corola com 

lóbulos pubescentes externamente (Silva Junior & Lêdo, 2006). 

Nas condições do Cerrado as plantas de H. speciosa apresentam elevados 

níveis de variação fenotípica quanto a caracteres de frutos, sendo que a maioria dessa 

variação está entre populações. Há também uma grande variação fenotípica dentro das 

variedades botânicas. H. speciosa var. gardneri e H. speciosa var. pubescens destacam-

se como de maior potencial para a seleção baseada em caracteres de tamanho e peso dos 
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frutos, pois têm frutos maiores e mais pesados, os quais são redondos e verde-claros. H. 

speciosa var. gardneri apresenta porte mais alto que as demais. As variedades H. 

speciosa var. speciosa e H. speciosa var. cuyabensis apresentam maior desenvolvimento 

em campo em relação ao diâmetro do caule e à altura das plantas, predominando frutos 

de formato oblongo e coloração amarelo-escuro e verde-escuro, respectivamente (Ganga 

et al., 2009; 2010). 

 

2.3 RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS 

2.3.1 Caracterização de germoplasma 

 

A caracterização de germoplasma vegetal refere-se à observação, 

mensuração e documentação de caracteres da planta que são herdáveis, consistentes e 

expressos homogeneamente em vários ambientes. A caracterização permite identificar e 

separar geneticamente os acessos que compõem a coleção de germolasma, fomentar o 

catálogo de descritores dos acessos com informações biológicas essenciais ao manejo e 

gestão da coleção e estimular a utilização desses acessos no melhoramento genético de 

plantas, ou diretamente na agricultura (Ferreira et al., 2007). 

A falta de interesse pelo uso de acessos de espécies silvestres ou formas 

crioulas de espécies cultivadas é devido à falta de conhecimento generalizado sobre a 

contribuição do potencial das formas não cultivadas.  A caracterização e a avaliação 

bem conduzidas de uma coleção de germoplasma simplificam muito os trabalhos 

subseqüentes, permitem o estabelecimento de coleções nucleares e a identificação dos 

modos de reprodução e variabilidade genética. O processo de caracterização e avaliação 

de qualquer acesso passa por cinco etapas subseqüentes e correlatas: correta 

identificação botânica; cadastro de acessos; caracterização (caracteres de alta 

herdabilidade); avaliação preliminar e avaliação aprofundada (agronômica) (Valls, 

2007).   

A caracterização de plantas perenes e anuais é feita com a utilização de uma 

lista de descritores botânicos, morfológicos e agronômicos. As coleções de base são 

formadas por muitos acessos, que para serem caracterizadas exigem um alto emprego de 

tempo e mão-de-obra, pensando em otimizar essa rotina os melhoristas optam por 

caracterizar detalhadamente apenas as coleções nucleares, que apresentam uma 

contribuição real da variabilidade genética total. No caso das coleções vivas, não há 

necessidade de uma sub amostragem, já que estas possuem poucos acessos por 
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demandarem uma área física grande para serem mantidas (Pereira et al., 1992; Dias et 

al., 1997). Além disso há uma tendência de que o aumento do número de descritores 

avaliados ocasione a presença de caracteres redundantes, por estarem quase sempre 

associados a outros caracteres (Daher et al., 1997). Dessa forma, a eliminação de 

descritores redundantes é vantajosa, pois reduzir o trabalho de tomada de dados sem 

ocasionar redução da precisão da caracterização (Pereira et al., 1992). Análises 

multivariadas são instrumentos úteis na identificação de descritores com maior 

conteúdo informativo para caracterização de germoplasma e melhoramento genético, 

além de fornecer indicação para eliminar os caracteres que pouco contribuem para a 

variação total disponível (Cruz et al., 2014). 

A caracterização também pode ser feita pela utilização de técnicas 

moleculares, especialmente de sequências de moléculas que carregam informação 

genética, como o ácido desoxirribonucleico (DNA) (Ferreira et al., 2007). A detecção de 

polimorfismo de DNA (diversidade genética) utilizando marcadores moleculares pode 

ser feita de diferentes formas, como, por exemplo, por microssatélites (Simple Sequence 

Repeat – SSR). Os marcadores moleculares podem ser definidos como qualquer 

fenótipo molecular derivado de um polimorfismo de sequência de DNA, referente a um 

sítio conhecido ou anônimo do genoma (Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Os marcadores microssatélites substituiram outros marcadores, como RAPD 

e RFLP, devido à sua reprodutibilidade e simplicidade técnica, à pequena quantidade de 

DNA requerida, ao baixo custo, ao grande poder de resolução e aos altos níveis de 

polimorfismo. Todas essas características fazem desses marcadores ferramentas 

eficientes para o mapeamento genético, estudos de ligação, identificação de genótipos, 

proteção de variedades, avaliação de pureza de sementes, utilização e conservação de 

germoplasma, estudos de diversidade, estudos de genética de populações, análise 

genética e de loco quantitativos (QTL), análise de pedigree, seleção assistida por 

marcadores e análise de bibliotecas para clonagem de genes (Borém & Caixeta, 2006).  

A caracterização de germoplasma está diretamente ligada ao estudo da 

variação genética de uma espécie, a qual se distribui em vários níveis hierárquicos. A 

sua organização no espaço geográfico é resultado da dinâmica dos processos de fluxo 

gênico, seleção, endogamia, deriva genética e mutação. Além desses fatores, a estrutura 

genética de populações naturais é influenciada por fatores ecológicos e da biologia 

reprodutiva, o que torna a quantificação da variação genética complexa. Grupos de 

indivíduos estabelecidos em diferentes regiões com características ambientais próprias 
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tendem a se diferenciar geneticamente em forma de populações. Isso ocorre como 

reflexo da limitação de fluxo gênico e das distintas pressões de seleção sofridas por cada 

população (Wright, 1951). 

Quando ocorre cruzamento entre indivíduos aparentados os descendentes 

resultantes são considerados endogâmicos. Essa percepção pioneira é devida a Wright 

que formulou em 1922 uma medida de endogamia, em termos da correlação entre os 

gametas que se unem. Uma abordagem posterior define o coeficiente de endogamia (F) 

como a probabilidade de que os dois alelos de um loco em um indivíduo endogâmico 

sejam idênticos por descendência (Hartl & Clark, 2010).  

É essencial observar que o coeficiente F de endogamia é aplicado para um 

indivíduo particular vindo de uma união específica em um heredrograma específico, ou 

seja, ele é um conceito individual e não um conceito populacional. Em relação a 

conceitos populacionais temos: o FST que representa a estruturação genética das 

subpopulações, o FIS que representa a diversidade genética entre os indivíduos de uma 

subpopulação e o FIT que representa o coeficiente de endogamia dentro da 

metapopulação (conjunto de subpopulações). Estes são matematicamente coeficientes 

de correlação e medidas diretas do desvio das frequências dos genótipos heterozigotos 

dos valores esperados sob equilíbrio de Hardy-Weinberg (Templeton, 2011). 

Para se tentar associar os dados de caracteres quantitativos e os  moleculares 

foi desenvolvido o QST, que representa a divergência genética entre e dentro de 

populações em relação aos dados quantitativos desta população, para comparar com o 

FST, que representa a divergência genética entre e dentro de populações com base em 

dados de frequências alélicas. Quando se comparam os dois parâmetros genéticos pode-

se inferir sobre a atuação da seleção natural ou da deriva na respectiva população ou 

populações em estudo. Quando os dois parâmetros são equivalentes significa que a 

população não sofreu seleção, quando o QST é maior que o FST significa que existe 

seleção diversificadora atuando na população e quando o FST é maior significa que 

existe seleção uniformizadora atuando entre subpopulações (Leinonen et al., 2013).  

Rodrigues (2009) avaliou 162 indivíduos de H. speciosa de populações 

naturais do Cerrado a partir de marcadores moleculares microssatélites e concluiu que 

os locos avaliados apresentam alto índice de polimorfismo, com valor médio de 20,17 

alelos por loco. O valor estimado de FST, considerando-se cada área geográfica como 

uma subpopulação foi de 0,19. Este parâmetro é um indicativo da divergência genética 

entre as subpopulações, o que sugere um alto nível de diferenciação e restrição ao fluxo 
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gênico, assim como o NST que é análogo ao FST. A distribuição da variabilidade ocorre 

de maneira aleatória, independente da distância geográfica, o que indica que não há 

estruturação genética das populações no espaço geográfico e reforça a hipótese de 

restrição ao fluxo gênico. Uma porção maior da variabilidade encontra-se entre 

subpopulações dentro de variedades botânicas, com aproximadamente 14% quando 

medida pelo FST e 13% com o NST. Em relação às variedades botânicas, a H.  speciosa 

var. gardneri e a H.speciosa var. pubescens se assemelham bastante enquanto as outras 

são mais divergentes. A população de Japonvar – MG se assemelha morfologicamente a 

H. speciosa var. speciosa, mas geneticamente elas não se assemelham, levando a 

incerteza na identificação botânica dessa população. 

Utilizando onze locos isoenzimáticos, Martins et al. (2012) avaliaram 164 

indivíduos, amostrados em seis populações naturais de H. speciosa localizadas nos 

Estados de Pernambuco e Alagoas. Os resultados mostraram alto nível de diversidade 

genética dentro da espécie (índice de heterozigosidade He = 0,36), sendo que a maior 

parte da variabilidade genética se encontra dentro das populações, com pequena 

diferenciação entre elas (θp = 0,081). A endogamia dentro das populações ( f = - 0,555) 

e entre elas (F = -0,428) foi baixa, evidenciando ausência de endogamia e predomínio 

de heterozigotos. O fluxo gênico estimado (Nm ) foi elevado, variando de 2,20 a 13,18 

migrantes por geração, valores considerados suficientes para evitar os efeitos da deriva 

genética e a diferenciação genética entre as populações. O alto índice de diversidade 

genética nas populações indica potencial para a conservação genética in situ. 

Moura et al. (2011) caracterizaram a estrutura genética de oito populações 

de H. speciosa situadas nos Estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais por meio de 

marcadores RAPD. Uma proporção significativa da variância genética foi encontrada 

entre populações, correspondendo a 19,6% da variação total. A correlação entre as 

matrizes de distâncias geográficas e genéticas não foi significativa, indicando que não 

existe estruturação espacial da variabilidade genética entre populações, para os locos 

marcadores RAPD utilizados. A alta variabilidade sugere que estratégias para 

conservação in situ, bem como ex situ, devem ser baseadas em amostragem de um 

grande número de populações locais. 

Os estudos de Olivatti (2013) com sete locos microssatélites mostram que as 

quatro variedades H. speciosa var. gardneri, H. speciosa var. pubescens, H. speciosa 

var. cuyabensis e H. speciosa var. speciosa apresentam polinização cruzada na coleção 

de germoplasma EA/UFG. Este tipo de população é adequada para iniciar um programa 
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de seleção recorrente ou seleção de clones e incorpora a proporção da heterose potencial 

entre pares de populações. Os resultados também mostram uma alta diversidade na 

coleção de germoplasma e da diversidade genética que foi conservada nas progênies. 

Além disso, os resultados confirmaram as evidências de que H.speciosa é auto-

incompatível com taxa zero de autofecundação. 

 

2.3.2 Conservação de recursos genéticos vegetais 

 

Segundo Borém & Miranda (2009), o banco de germoplasma é uma coleção 

viva (sementes, partes vegetativas, grãos de pólen, células e DNA) de uma amostra do 

patrimônio genético (variabilidade genética) de uma espécie. Segundo os autores, há 

dois métodos básicos para a conservação de germoplasma: conservação ex situ e in situ.  

A coleção ex situ é caracterizada por estar fora do hábitat da espécie. Todas 

as sementes do tipo ortodoxo adaptam-se bem ao armazenamento e a longevidade do 

material armazenado aumenta, de forma logarítmica, com a redução da temperatura e 

umidade. As sementes recalcitrantes não são conservadas com este método, pois sofrem 

danos fisiológicos em baixa umidade. Na coleção in situ, o germoplasma é preservado 

no seu habitat original (Borém & Miranda, 2009). 

A preservação de germoplasma in vitro é especialmente apropriada para as 

espécies propagadas vegetativamente e para as de sementes recalcitrantes. 

Convencionalmente, o germoplasma é mantido na forma de sementes, em razão da 

facilidade de manuseio, do pequeno espaço requerido e da longevidade quando em 

condições ideais de armazenamento. O custo de manutenção de viveiros de 

germoplasma de espécies que se propagam vegetativamente é considerado elevado 

(Borém & Miranda, 2009). A coleta destes materiais pode ser feita por meio de 

sementes ou de garfos ou hastes para a enxertia, sendo a clonagem um grande atalho no 

melhoramento genético destas espécies (Pereira et al., 2010). 

A variabilidade fenotípica entre plantas pode originar-se de três causas 

distintas: das diferenças genéticas entre plantas, das diferenças de ambientes nos quais 

as plantas estão inseridas e das diferenças devidas às interações entre plantas e 

ambientes (Paiva & Valois, 2001). O conhecimento da variação existente nas 

populações e, mais ainda, quanto desta variação é devida a diferenças genéticas, é de 

fundamental importância em qualquer programa de conservação e de melhoramento. 

Essa informação também é relevante em trabalhos de conservação genética, dado que o 
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principal objetivo desses programas é conservar o máximo de variabilidade genética 

(Sebbenn et al., 1999). Além disso, para que esses programas sejam eficientes, é 

necessário o conhecimento da biologia reprodutiva, ecologia, padrão de distribuição das 

espécies, bem como do conhecimento prévio da existência de suficiente variabilidade 

genética nas populações das espécies envolvidas e da sua forma de distribuição 

(Loveless & Hamrick, 1984). 

No caso da mangabeira, como suas sementes são recalcitrantes e existe 

dificuldades de micropropagação e de conservação in vitro, o germoplasma deve ser 

conservado in vivo, na forma de coleções de plantas vivas mantidas ex situ ou por meio 

de conservação in situ, em área de preservação permanente ou reservas. Atualmente, 

existem várias coleções de mangabeiras mantidas ex situ,como por exemplo na Embrapa 

Cerrados, na Universidade Federal de Alagoas (Ufal), na Embrapa Meio-Norte e na 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), esta última 

estabelecida a campo em 2005. Um banco de germoplasma é mantido na Empresa 

Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (Emepa) desde 1991, além de áreas de 

conservação in situ mantidas pelo Instituto Agronômico de Pernanbuco (Ipa) desde 

1970 e pela Embrapa Tabuleiros Costeiros desde 2006 (Pereira et al., 2010).  

Ganga et al. (2009) destacam que as progênies de mangabeira representadas 

na coleção de germoplasma da EA/UFG apresentam altos níveis de variação genética 

para os caracteres de diâmetro do caule, altura de plantas e taxas de crescimento. Para o 

diâmetro do caule, a maior parte da variação genética está dentro de populações e para a 

altura está entre populações. Segundo os autores, em razão dos progressos esperados, a 

coleção pode ser usada como campo de sementes ou jardim clonal, sem desbaste de 

plantas, coletando sementes ou gemas nas plantas superiores e mantendo intacta a 

coleção de germoplasma. 

Segundo Araujo et al. (2003), as progênies do BAG da Emepa 

demonstraram um comportamento diferenciado quanto ao peso, diâmetro transversal, 

porcentagens e número de sementes. Com relação à coloração, ocorre uma grande 

variabilidade: amarelo rajado e liso, esverdeado rajado e liso, verde rajado e liso, não 

ocorrendo uniformidade na cor dos frutos, inclusive na mesma planta. 

Segundo Costa et al. (2011), o Banco Ativo de Germoplasma de 

Mangabeira da Embrapa Tabuleiros Costeiros apresenta baixa diversidade genética 

entre as localidades e o conjunto de 55 acessos apresenta ampla distância genética, com 

49 acessos distintos e seis geneticamente semelhantes. Sousa et al. (2012) afirmam que 
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as variáveis peso do fruto, comprimento e diâmetro do fruto podem gerar inferências 

para a variável peso de polpa por serem atributos de medida mais fáceis, sendo que 11 

dos 69 genótipos da coleção de trabalho de mangabeira da Embrapa Meio-Norte 

constituída de genótipos introduzidos de populações dos Estados do Piauí e Maranhão 

formam quatro grupos dissimilares que podem fazer parte de uma composição de 

cruzamentos por apresentarem genes complementares para as variáveis consideradas no 

estudo.  

 

2.3.3 Estudo da diversidade genética 

 

Para o estudo de diversidade genética são usadas técnicas de classificação 

que se baseiam no agrupamento de amostras ou de espécies que tenham propriedades 

em comum (Mateucci & Colma, 1982). Como exemplo de técnica de classificação têm-

se as análises multivariadas, segundo Anderson (1984), existem duas formas de 

classificá-las: as que permitem extrair informações a respeito da independência entre as 

variáveis que caracterizam cada elemento, tais como análise fatorial, análise de 

agrupamento, análise canônica, análise de ordenamento multidimensional e análise de 

componentes principais; e as que permitem extrair informações a respeito da 

dependência entre uma ou mais variáveis ou uma com relação à outra, tais como análise 

de regressão multivariada, análise de contingência múltipla, análise discriminante e 

análise de variância multivariada. 

As técnicas de análise de agrupamento têm por objetivo dividir, seguindo-se 

algum critério de similaridade ou dissimilaridade, um grupo original de observações em 

vários outros grupos (Cruz et al., 2014), podendo ser complementadas com a análise de 

variáveis canônicas. Esta última objetiva a simplificação estrutural dos dados amostrais, 

de forma que diferenças entre tratamentos, em princípio influenciadas por um conjunto 

maior de variáveis, possam ser avaliadas em espaços bidimensionais ou tridimensionais 

de fácil interpretação geométrica, o que possibilita a identificação de grupos similares 

em estudos de divergência genética (Cruz et al., 2014). Conforme esses autores, as 

medidas de distâncias mais utilizadas são as distâncias euclidianas e a distância de 

Mahalanobis; as primeiras são recomendadas nos casos em que as unidades para o 

cálculo sejam escores de componentes principais ou de variáveis canônicas, e a 

distância euclidiana média é preferida em razão do número de variáveis, já a segunda é 

empregada quando se dispõe de uma matriz de variâncias e covariâncias residuais 
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oriundas de ensaio com delineamento experimental e repetições. Para Johnson & 

Wichern (1992) a distância euclidiana é a medida de maior emprego nas análises de 

agrupamentos por ser a que apresenta maior facilidade de cálculo. 

A análise das variáveis canônicas permite o descarte daquelas características 

que pouco contribuíram para a variabilidade genética entre as cultivares avaliadas, 

possibilitando economia de tempo, mão de obra e recursos financeiros em futuros 

estudos (Cruz et al., 2014). São eliminadas as variáveis mais correlacionadas com as 

últimas variáveis canônicas, até se obter as mais representativas. 

As técnicas de agrupamento podem ser hierárquicas e não hierárquicas. Na 

técnica hierárquica, os dados são resumidos em um dendrograma que exprime níveis de 

similaridade entre amostras e na não-hierárquica, os dados são plotados em gráficos que 

indicam os grupos formados (Cruz et al. 2014). Segundo Johnson & Wichern (1992), o 

agrupamento dos objetos ou indivíduos é feito por ligações, que podem ser simples 

(método da mínima distância ou do vizinho mais próximo), completa (método da 

máxima distância ou do vizinho mais distante), média (distância média ou UPGMA) e 

Ward.  

O dendrograma é uma representação matemática e ilustrativa de todo o 

procedimento de agrupamento através de uma estrutura de árvore. A análise de 

agrupamento tem por finalidade reunir por algum critério, por exemplo a distância 

euclidiana padronizada e a distância generalizada de Mahalanobis, as unidades 

amostrais em grupos, de tal forma que exista homogeneidade dentro do grupo e 

heterogeneidade entre os grupos. A segunda medida oferece a vantagem de levar em 

consideração a existência de correlações entre os caracteres analisados por meio da 

matriz de variâncias e covariâncias residuais, porém, necessita de experimentos com 

repetições (Johnson & Wichern, 1992; Cruz et al., 2014).  

Recentes avanços da ciência da computação permitiram o desenvolvimento 

de sistemas iterativos de processamentos de dados, com algoritmos rápidos e precisos. 

Com isso, muitos pesquisadores estão desenvolvendo metodologias estatísticas, com a 

finalidade de estudar e avaliar a estabilidade dos agrupamentos obtidos a partir de 

matrizes de dissimilaridade. Entre essas metodologias, destaca-se o procedimento de 

reamostragem “bootstrap”, que pode fornecer um ponto de equilíbrio que permite uma 

estimativa precisa dos grupos (Lavoranti, 2003).  

Para Johnson & Wichern (1982), a técnica multivariada conhecida como 

Análise Discriminante, que foi introduzida por Fisher em 1938, busca avaliar o quanto é 
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possível separar grupos de indivíduos, previamente definidos, usando medidas desses 

indivíduos (diversas variáveis) e identificar quais dessas variáveis são as mais 

representativas para agrupar os indivíduos. Na análise discriminante, procura-se obter 

funções que permitam classificar um indivíduo, a partir das informações de um conjunto 

de características mensuradas, em uma entre várias populações conhecidas, buscando 

minimizar a probabilidade de má classificação (Cruz et al., 2014).  

A análise discriminante tem como objetivos descrever algébrica e/ou 

graficamente, num espaço reduzido, as características diferenciais dos objetos de vários 

agrupamentos conhecidos e ordená-los dentro de classes predefinidas, considerando 

sempre a regra de alocação ótima de novos objetos aos agrupamentos (Souza, 1989).  

Cada grupo será visualizado como um conjunto de pontos num espaço multidimensional 

se medidas forem realizadas em amostras aleatórias pertencentes a diversas categorias 

ou grupos. A análise discriminante reduz o número de medidas realizadas para um 

número menor de parâmetros que são funções discriminantes linearmente dependentes 

das medidas originais. Assim, os grupos (conjuntos de pontos) poderão ser visualizados 

num espaço multidimensional, menor que o anterior e os coeficientes das funções 

discriminantes indicarão a contribuição relativa das medidas originais para cada função 

discriminante (Anderson, 1984). Detalhes sobre essa técnica de classificação podem ser 

vistos em Longhi (1997). 

 

2.3.4 Melhoramento genético de espécies nativas 

 

Além da diversidade de espécies que o homem cultiva, há variabilidade 

dentro de cada uma, de natureza genética ou ambiental. Cabe ao profissional determinar 

a proporção da ação gênica e do ambiente na expressão das características de interesse, 

para, então, fazer predição do progresso ou ganho genético esperado (Borém & 

Miranda, 2009).  

Os centros de diversidade e os bancos de germoplasma possibilitam ao 

melhorista introduzir características no germoplasma ativo. A importância dos centros 

de diversidade torna-se mais evidente com a substituição das variedades nativas pelas 

cultivares. Estes últimos, geneticamente mais uniformes que as nativas, são 

desenvolvidas visando à aptidão para mecanização e monocultivo (Borém & Miranda, 

2009). 
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Resende (2002) chama atenção para o fato de as espécies vegetais perenes 

apresentarem aspectos biológicos peculiares, tais como sobreposição de gerações, longo 

ciclo reprodutivo, reprodução sexuada e assexuada, expressão dos caracteres ao longo 

das várias idades. Essas características causam reflexos no melhoramento, tais como: 

utilização dos indivíduos selecionados para produção durante vários anos, fato que 

demanda muito rigor e precisão nos métodos de seleção; uso de avaliações repetidas em 

cada indivíduo ao longo do tempo; seleção envolvendo comparações de indivíduos de 

diferentes gerações, portanto, avaliados em diferentes condições ambientais, fato que 

requer o uso de métodos de avaliação genética mais elaborados; redução na taxa de 

sobrevivência das plantas nos experimentos ao longo das idades, fato que, associado à 

sobreposição de gerações, tende a gerar dados desbalanceados para uso na estimação de 

parâmetros genéticos e na predição dos valores genéticos individuais.  

O processo seletivo demanda tempo e recursos e, por essa razão, deve ser 

eficiente. Existem vários fatores que interferem no processo seletivo e o seu 

conhecimento é de primordial importância para a obtenção de sucesso com a seleção. 

Em se tratando de plantas perenes, o número de anos para se completar um ciclo de 

seleção é o principal entrave dos programas de seleção. Devem-se, então, utilizar 

alternativas que visem à diminuição do tempo necessário para completar um ciclo de 

seleção, ou seja, promover a seleção na idade juvenil (Pereira et al., 1997). Estimativas 

de parâmetros genéticos para outros caracteres ou para os mesmos caracteres em 

diferentes idades de avaliação são essenciais para o direcionamento dos programas de 

melhoramento da espécie (Faria Neto & Resende, 2001).   

Várias alternativas têm sido propostas para se estimar a eficiência da seleção 

precoce, como, por exemplo, a estimativa da correlação genética nas diferentes idades. 

Dessa forma, a eficiência ou não de uma seleção precoce estará intimamente 

relacionada com a existência ou não de correlação genética entre os caracteres na idade 

juvenil e adulta (Falconer, 1987). Por essa razão, os melhoristas de espécies perenes têm 

procurado identificar características das árvores em idade juvenil que estejam 

relacionadas com aquelas de interesse econômico em um indivíduo adulto, diminuindo, 

assim, o tempo para se completar um ciclo de seleção, resultando em maior ganho 

genético por unidade de tempo (Pereira et al., 1997). 

Nas espécies perenes, a etapa de avaliação é a mais onerosa e demorada nos 

programas de melhoramento genético. Assim, a aplicação de metodologias eficientes 

durante o processo seletivo é de extrema importância (Farias Neto & Resende, 2001). 
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Informações sobre o desenvolvimento de estimativas de parâmetros genéticos são 

necessárias de modo a servirem de subsídio no planejamento e na condução de 

programas de melhoramento genético (Farias Neto, 1999). A maioria dos caracteres de 

interesse econômico apresenta herança quantitativa (Resende, 2002). O estudo da 

variação e da herança destes caracteres baseia-se na análise de gerações, separando 

indivíduos em classes e avaliando suas proporções nos cruzamentos. Contudo, como os 

caracteres quantitativos são altamente influenciados pelo ambiente, a informação gerada 

por um único indivíduo tem pouca validade. Se o efeito do ambiente pode tanto 

aumentar como diminuir a manifestação fenotípica de um caráter, a média de um 

conjunto de indivíduos tende a cancelar o efeito do ambiente, sendo uma medida mais 

confiável. Assim, as características quantitativas são estudadas em nível de população, 

avaliando-se quais as frações da média e da variância são herdáveis (Cruz et al., 2014).  

Um dos principais objetivos do estudo genético de populações é a descrição 

da quantidade da variação genética existente. Essa variação é fundamental à evolução, 

já que a seleção natural atua sobre as diferenças que ocorrem dentro das populações 

devido à adaptação ao ambiente, convergindo para a variação entre populações e, 

finalmente, para a variação entre espécies (Torggler et al., 1995). Além disso, a 

manutenção da variabilidade genética em populações é a base da conservação de 

espécies sendo sua descrição e distribuição essenciais ao estabelecimento de práticas 

conservacionistas realmente efetivas. A estrutura de populações envolve o 

conhecimento dos níveis de variabilidade genética e de sua distribuição entre e dentro 

de populações, o que é um conhecimento muito importante, por permitir a adoção de 

estratégias de manejo mais adequadas à conservação genética e também na exploração 

desta variabilidade no melhoramento vegetal (Kageyama, 1987). 

Diante disto, os testes de procedências e progênies são importantes na etapa 

de identificação de germoplasma para inferir sobre a média populacional e a 

variabilidade genética (Kageyama & Dias, 1985). Estes podem ser empregados tanto 

com o objetivo de conservação genética como de pré-melhoramento e melhoramento. 

No primeiro caso, o objetivo é determinar os padrões de variação genética nas 

populações naturais, ou seja, com a finalidade de identificação de variação genética 

entre e dentro de populações para estratégias de amostragem de forma a representar 

geneticamente o máximo possível essa variação. No segundo e terceiro casos, o que se 

visa é a melhor população para a seleção dos melhores indivíduos para um determinado 

fim (Vitti et al., 1992).   
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Os testes de procedência ou população indicam a localização geográfica e 

ambiental das árvores ou povoamentos estudados (Ferrreira & Araújo, 1981), enquanto 

que os testes de progênies das populações permitem o estudo dos componentes de 

variância e a estimação da herdabilidade dos caracteres desejados, propiciando a escolha 

de métodos mais adequados, principalmente, para a seleção de plantas jovens, 

diminuindo assim, o ciclo de melhoramento da espécie (Costa et al., 2000). Shimizu & 

Pinto (1988) relatam que esses ensaios permitem ao melhorista a obtenção simultânea 

de informações sobre a variação geográfica e diferenças genéticas entre árvores de cada 

procedência. No melhoramento de espécies perenes o mais utilizado é o de famílias de 

polinização livre, dado seu baixo custo e informações fornecidas, assim como 

possibilidade de serem transformados em pomares de sementes (Ktzmiller, 1983). 

As espécies nativas têm um aproveitamento aquém de seu potencial de 

exploração econômica, e o pré-mehoramento genético das frutíferas nativas deve ser 

incentivado para garantir a melhoria destas. Tal ação pode ser de simples e 

relativamente fácil execução, mas com repercussão importante na identificação, 

preservação, caracterização, avaliação e aproveitamento do germoplasma disponível. 

Assim, podem-se observar as seguintes etapas de pesquisa: Etapa 1 (permite a 

conservação in-situ) - Identificação de genótipos em fase produtiva da espécies a serem 

trabalhadas, em áreas de sua ocorrência; Etapa 2 - Avaliação física e química de frutos 

desses genótipos; Etapa 3 (resultará em conservação ex-situ) - Seleção e clonagem de 

genótipos representativos da variabilidade genética da espécie, bem como daqueles com 

maior potencial de exploração comercial, estes últimos passíveis de serem indicados 

como variedades (Lopes et al., 2011). 

De acordo com o tipo de reprodução da mangabeira (100% alógama) duas 

alternativas para o melhoramento desta espécie foram sugeridas por Chaves (2006). 

Primeiro a seleção recorrente usando a propagação via semente com polinização aberta 

e, segundo, a utilização de clones. A seleção recorrente envolve a seleção e 

recombinação de plantas ou progênies superiores, gerando uma nova população em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, com o objetivo de elevar a frequência dos alelos 

favoráveis na população, provocando alterações lentas e cumulativas ao longo das 

gerações de seleção. É um método demorado pois trata-se de uma planta perene, no 

entanto é um método seguro, pois respeita o sistema natural de reprodução da espécie e 

mantém a variabilidade genética, o que é favorável no sentido de menor vulnerabilidade 

frente a estresses bióticos e abióticos, em relação a cultivares homogêneas.  
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Ainda segundo Chaves (2006), o método de seleção recorrente pode ser 

combinado com seleção individual e seleção de progênies da seguinte forma: seleção e 

identificação a campo de matrizes superiores, do maior número possível de 

subpopulações ou áreas; coleta de sementes das matrizes selecionadas, mantendo-se o 

controle genealógico (progênies e procedências); instalação de ensaios de avaliação das 

progênies maternas (meias-irmãs), com delineamento experimental, de preferência, em 

vários locais; plantio simultâneo de campo de recombinação, em áreas isoladas, com 

uma amostra de plantas de cada uma das progênies. Recomenda-se o plantio de forma 

que as plantas de cada progênie não sejam vizinhas. Este campo pode ser instalado de 

forma adensada, para posterior eliminação das plantas inferiores. Conhecidas as 

progênies superiores, a partir dos resultados dos ensaios de avaliação, as progênies 

inferiores devem ser eliminadas do campo de recombinação. Como foram plantados 

vários indivíduos de cada progênie pode ser realizada, ainda, uma seleção individual, 

dentro de progênies, mantendo-se apenas, as plantas superiores. Deve ser dada 

prioridade, na seleção entre progênies, aos caracteres de baixa herdabilidade, os 

caracteres de maior herdabilidade, portanto menos influenciados pelo ambiente, 

respondem bem à seleção individual. A população melhorada será obtida colhendo e 

misturando-se sementes das plantas remanescentes no campo de recombinação (pomar 

de sementes). Tal esquema corresponde à seleção nos dois sexos, tanto dentro quanto 

entre progênies. Deve-se ter atenção ao tamanho efetivo populacional (Ne) da 

população melhorada para evitar problema de deriva e depressão endogâmica nos ciclos 

seguintes. 

O plantio comercial de clones via propagação assexuada (enxertia) tem 

como vantagem adicional o encurtamento do intervalo entre o plantio e início de 

produção e pode ser integrado com a seleção recorrente em um programa amplo de 

melhoramento. Os ensaios de progênies maternas ou campo de recombinação das 

progênies selecionadas poderiam ser utilizados para seleção de matrizes para geração de 

novos clones por propagação assexuada. Da mesma forma, clones superiores avaliados 

em ensaios poderiam ser intercruzados para gerar novas populações de seleção (Chaves, 

2006). 

 

2.3.5 Estudo da variância genética 

A determinação de parâmetros genéticos para espécies arbóreas torna-se 

mais importante à medida que o ciclo da cultura aumenta, ou seja, à medida que a 
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espécie se aproxima do início de produção. Vale ressaltar que os parâmetros genéticos 

somente são validados para a população, na idade observada e nas condições ambientais 

em que foram desenvolvidos os testes genéticos. Isto se deve porque os genes agem de 

forma diferente, respondendo aos efeitos da idade e do local (Kikuti, 1988).  

A avaliação genotípica compreende a estimação de componentes de 

variância (parâmetros genéticos) e a predição de valores genotípicos. As estimativas dos 

parâmetros genéticos como herdabilidade e correlações genéticas são fundamentais para 

o delineamento de estratégias de melhoramento eficientes (Sturion & Resende, 2010). 

Dentre os principais procedimentos para a estimação dos parâmetros genéticos destaca-

se a análise de variância (ANOVA), em que os componentes de variância são obtidos 

pela decomposição dos quadrados médios com base nas suas esperanças matemáticas, e 

o procedimento REML/BLUP - máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear 

não viesada (Cruz et al., 2014). No caso de dados desbalanceados, a ANOVA pode 

conduzir a estimativas viesadas de componentes de variância e, consequentemente, a 

predições viesadas de valores genéticos (Sturion & Resende, 2010). 

No melhoramento de plantas, o procedimento de máxima verossimilhança 

residual (REML), também conhecida genericamente como metodologia de modelos 

mistos, é atualmente o procedimento mais adequado por apresentar estimativas mais 

acuradas para dados desbalanceados e lidar com parentesco entre tratamentos, sendo o 

mais utilizado em programas de melhoramento genético de espécies perenes (Resende, 

2007). A experimentação de campo, via de regra, está associada ao desbalanceamento 

de dados devido a vários motivos como perdas de plantas e parcelas, quantidade 

desiguais de sementes e mudas disponíveis por tratamento, rede experimental com 

diferentes delineamentos experimentais, não avaliação de todas as combinações 

genótipo-ambiente, dentre outros. Tal procedimento constitui-se no procedimento 

padrão para análise estatística em uma grande gama de aplicações.  Em experimentos 

agronômicos e florestais, o REML tem substituído com vantagens o método ANOVA. 

Na verdade, o REML é uma generalização da ANOVA para situações mais complexas. 

Para situações simples, os dois procedimentos são equivalentes, mas para as situações 

mais complexas encontradas na prática, o ANOVA é um procedimento apenas 

aproximado. O REML é um método eficiente no estudo das várias fontes de variação 

associadas à avaliação de experimentos de campo, permitindo desdobrar a variação 

fenotípica em seus vários componentes genéticos, ambientais e de interação genótipo x 

ambiente (Resende, 2007; Sturion & Resende, 2010).   
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O procedimento ótimo de seleção é o BLUP para efeitos genéticos aditivos, 

de dominância e genotípicos, dependendo da situação. O BLUP é o procedimento que 

maximiza a acurácia seletiva e, portanto, é superior a qualquer outro índice de seleção 

combinada, exceto aquele que usa todos os efeitos aleatórios do modelo estatístico, 

índice multiefeitos, conforme Resende & Higa (1994), o qual é o próprio BLUP para o 

caso de dados desbalanceados (Resende & Fernandes, 1999). Segundo Resende (2002), 

o procedimento adequado para a predição dos valores genéticos utilizados na avaliação 

genética de plantas perenes tem sido o BLUP individual, consistindo basicamente na 

predição de valores genéticos dos efeitos aleatórios do modelo estatístico associado às 

observações fenotípicas, ajustando-se os dados aos efeitos fixos e ao número desigual 

de informações nas parcelas por meio de metodologia de modelos mistos. A predição de 

valores genéticos usando BLUP assume que os componentes de variância são 

conhecidos na população base não selecionada. Entretanto, na prática não se conhecem 

os verdadeiros valores dos componentes de variância, que são preditos com o 

procedimento da máxima verossimilhança restrita, em um processo de iteração nas 

equações de modelos mistos do procedimento BLUP. 

Na análise de modelos mistos com dados desbalanceados, os efeitos do 

modelo não são testados via teste de F tal como se faz no método da análise de 

variância. Para este caso, para os efeitos aleatórios, o teste de significância 

recomendado é o teste da razão de verossimilhança (LRT). Para os efeitos fixos, um 

teste F, tal como se faz no método de análise de variância pode ser aplicado. Um quadro 

similar ao quadro da análise de variância é elaborado, sendo denominado de Análise de 

Deviance (ANADEV) e é estabelecido pelos seguintes passos: obtenção do logaritmo 

do ponto de máxima da função de verossimilhança residual (L) para modelos com e sem 

o efeito a ser testado; obtenção da deviance D = -2 Log L para modelos com e sem o 

modelo a ser testado; cálculo da diferença entre as deviances para modelos sem e com o 

efeito a ser testado, obtendo a razão de verossimilhança (LR); teste, via LRT, da 

significância da diferença usando o teste qui-quadrado com 1 grau de liberdade 

(Resende, 2007). 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Os dados foram obtidos da Coleção de Germoplasma de Mangabeira 

(Hancornia speciosa Gomes) da Escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás (EA/UFG), localizada no município de Goiânia, Goiás, a 16°35,6‟ de latitude Sul, 

49°17,4‟ de longitude Oeste e 720 m de altitude. A média de temperatura e umidade 

relativa do ar equivalem a 24,7°C e 74% respectivamente, e a velocidade média do 

vento é de 3,9 km/h (Boletim Meteorológico, 2011).  

O clima do local, segundo Köppen, é do tipo Aw (quente e úmido com 

estação seca bem definida, de maio a setembro). O solo do local é caracterizado como 

latossolo vermelho escuro distrófico, de textura média, com relevo suave ondulado e 

vegetação original tipo transição floresta tropical subcaducifólia/cerrado (Brasil, 1992; 

Embrapa, 1999).  

Para estabelecimento da coleção foram feitas amostragens em populações 

naturais de H. speciosa  Gomes nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais (Figura 1). As plantas apresentavam-se sob as 

fitofisionomias de cerradão, cerrado sentido restrito, campo sujo ou campo rupestre, em 

Latossolos Vermelho e Vermelho-Amarelo distróficos, Neossolos Quartzarênicos 

distróficos, Cambissolos distróficos, Plintossolos pétricos concrecionários e 

afloramentos rochosos. Em cada área, as árvores-matrizes foram encontradas por 

caminhamento nos respectivos locais de ocorrência, procedendo-se a uma pré-seleção 

dos materiais, amostrando-se aquelas com bom aspecto fitossanitário e que dispunham 

de frutos para a coleta. As coordenadas geográficas de cada matriz foram obtidas por 

meio de receptor Global Position System (GPS), com precisão aproximada de 10 m, 

estando localizadas entre as latitudes 10° 24,50‟ S e 18° 36,95‟ S e longitudes 45° 

55,16‟ O e 55° 47,52‟ O, com altitudes variando de 256 m a 1.310 m. A alocação das 

plantas dentro de uma mesma população considerou a distância máxima de 30 km entre 

elas (Ganga, 2008). 
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Os frutos foram coletados e avaliados (Ganga et al., 2010) e as sementes, 

após a extração, foram plantadas em viveiro telado em novembro de 2004, onde 

permaneceram até o plantio em campo. A coleção de germoplasma foi instalada em 

dezembro de 2005 (Ganga, 2008), em delineamento experimental de blocos completos 

casualizados com 58 tratamentos (progênies) e quatro blocos, sendo uma planta por 

parcela no espaçamento de 5 m x 6 m, totalizando uma área de aproximadamente 6.960 

m
2 

e 232 acessos individuais. Atualmente existem 191 acessos individuais (Apêndice A) 

estruturado em 57 progênies de polinização livre originadas das plantas amostradas, 

abrangendo 29 populações (Apêndice B) das variedades botânicas H. speciosa var. 

pubescens, H. speciosa var. gardneri, H. speciosa var. speciosa e H. speciosa var. 

cuyabensis. O controle de invasoras é feito por roçagem e coreamentos regulares e o 

controle de pragas (formigas cortadeiras) é feito de acordo com a ocorrência destas.  
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                  Figura 1. Localidades de coleta das populações de mangabeira do Cerrado representadas na coleção da EA/UFG 
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3.2  CARACTERES AVALIADOS 

 

As avaliações das plantas que compõe a coleção de germoplasma de 

mangabeira da EA/UFG, para as finalidades deste estudo, iniciaram-se em setembro de 

2013, sendo os acessos individuais caracterizados morfologicamente e 

agronomicamente, mensurando-se, os seguintes caracteres: 

a) altura da planta (AP), medindo-se da superfície do solo até o ápice da copa com o 

auxílio de uma mira;  

b) diâmetro da copa (DC), mensurada com o auxílio de uma trena, considerou-se a 

maior largura;  

c) circunferência do caule (CC), com o auxílio de uma fita métrica, até no máximo 10 

cm da superfície do solo, antes da primeira ramificação; 

d) altura da primeira ramificação (AR) por meio de uma trena;  

e) número de ramificações (NR); 

f) comprimento dos entrenós (CE) dos ramos, avaliando-se quatro entrenós por planta, 

aleatoriamente, com o auxílio de um paquímetro digital; 

g) índice de clorofila “a” (CA), clorofila “b” (CB) e clorofila total (CT), com o uso de 

um clorofilômetro, amostrando-se quatro folhas por acesso, aleatoriamente; 

h) comprimento (CF) e largura (LF) das folhas, via paquímetro digital, amostrando 

quatro folhas por acesso, aleatoriamente. Por meio da razão entre o comprimento e 

largura das folhas calculou-se o formato das folhas (FF); 

i)  comprimento (CP) e diâmetro (DP) do pecíolo, por meio de um paquímetro digital, 

amostrando quatro folhas por planta, aleatoriamente; 

j) ângulo de inserção da folha ao ramo (Â), com um medidor digital de ângulo, 

amostrando quatro folhas por acesso, aleatoriamente. 

Mensalmente, foram feitas avaliações quanto aos aspectos fenológicos da 

mangabeira, visando determinar a época de queda das folhas, de floração e de 

frutificação. Para isso, elaborou-se uma escala de notas variando de  zero a dez, na qual 

atribuiu-se nota zero para ausente e dez para totalmente presente. Assim, foram 

analisadas a presença de folhas (Folhação - FENF), brotos (Brotação - FENB), flores 

(Floração - FENFl) e frutos (Frutificação - FENFr).  

As cores dos brotos foliares foram avaliadas quantitativamente com o auxílio de 

um colorímetro digital. Foram coletados quatro brotos foliares por planta (segundo 
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broto foliar). A leitura dos parâmetros instrumentais de cor foram realizados em 

colorímetro (Hunter Lab Color Quest II, Reston, Estados Unidos) do laboratório de 

tecnologia de alimentos da EA/UFG, utilizando-se o sistema L*, a* e b* CIE 

(Commission Internacional de L‟ Eclairage) (Vilhalva  et al., 2012). O valor de a* 

caracteriza coloração na região do vermelho (+a*) ao verde (-a*), o valor b* indica 

coloração no intervalo do amarelo (+b*) ao azul (-b*). O valor L fornece a 

luminosidade, variando do branco (L=100) ao preto (L=0). Para cálculo da 

cromaticidade (C) foi utilizada a fórmula matemática (1) e, para se calcular Hue-Angle 

(ângulo de tonalidades: H°), utilizou-se a fórmula (2) (Harder et al., 2007). A calibração 

do aparelho foi realizada por meio de placa de cerâmica branca. 

C = √(a
2
+b

2
)                                                                                                (1) 

Hº = arctg b/a                                                                                               (2) 

   

Por ocasião do florescimento foram mensurados o diâmetro da corola (DCr), 

o comprimento (CTF) e o diâmetro (DTF) do tubo floral, o comprimento (CPF) e o 

diâmetro (DPF) do pedúnculo floral, com o auxílio de um paquímetro digital, 

amostrando-se quatro flores por acesso de diferentes inflorescências, aleatoriamente. Da 

mesma maneira, contabilizou-se o número de flores por inflorescência (NF), 

amostrando-se quatro inflorescências por acesso.  

Quando da produção, foram determinados, diretamente nas árvores, o 

diâmetro (DFr) e o comprimento (CFr) do fruto, além do comprimento (CPd) e o 

diâmetro (DPd) do pedúnculo do fruto, com o auxílio de um paquímetro digital, 

amostrando-se cinco frutos por acesso; o formato dos frutos (FFr) também foi calculado 

através da razão entre o comprimento e o diâmetro dos frutos. A seguir foram coletados 

de 5 a 10 frutos por acesso (de acordo com a disponibilidade) e levados ao laboratório 

para medir massa (MF), os quais foram despolpados para contagem do número de 

sementes (NS) e a massa das sementes por fruto (MS). Para o levantamento de número 

de frutos (NFr) foram feitas coletas a cada três dias, contabilizando o número de frutos 

caídos por acesso e os retirando da área. A coleta iniciou-se em setembro de 2013 e foi 

até dezembro de 2013, no período de maior produção. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

3.3.1        Componentes de variância e parâmetros genéticos 



46 
 

 

As análises de componentes de variância e as estimativas de parâmetros 

genéticos das variáveis quantitativas foram obtidas utilizando um modelo misto pelo 

método de BLUP/REML (melhor predição linear não viesada/máxima verossimilhança 

restrita) considerando os efeitos de variedades botânicas, populações dentro de 

variedades, progênies dentro de populações e indivíduos dentro de progênies, com 

delineamento em blocos completos casualizados. Foram avaliadas a média de 40 

variáveis de 57 tratamentos (progênies), em quatro blocos, totalizando 192 acessos 

individuais, que representam 29 populações naturais e quatro variedades botânicas. O 

modelo utilizado foi: 

 

                   Ylijk = m + vl  + si(l) + pj(il) + bk + eijk 

em que: 

 

Yijk = observação coletada da variável Y no bloco k, da progênie j, da população i, da 

variedade l; 

m = média geral das observações; 

vl = efeito aleatório da variedade l; 

si = efeito aleatório da população i dentro da variedade l; 

pj(il) = efeito aleatório da progênie j dentro da população i da variedade l; 

bk = efeito aleatório do bloco k; 

elijk = erro médio associado à observação Ylijk; 

 

Para esta análise foi utilizado o software R, via pacotes “lme4” e 

procedimento “lmer”. Os parâmetros genéticos estimados foram, média (m), variância 

(σ
2
), herdabilidade no nével de progênies (h²prog) e de indivíduos (h²ind), coeficiente de 

variação genética (CVg), residual (CVe) e relativo (CVr).  

 

As herdabilidades foram estimadas pelas fórmulas:  
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Em que,
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2ˆ
prog : variância genética entre  progênies, dentro de subpopulações, dentro de 

variedades 

2ˆ
pop : variância genética entre subpopulações dentro de variedades 

2

var̂ : variância genética entre variedades botânicas 

2

)(
ˆ

indfen : variância fenotípica em nível individual sendo 
2

)(
ˆ

indfen
=

22

var

22 ˆˆˆˆ
epopprog    

2

)(
ˆ

progfen : variância fenotípica em nível de progênies sendo 
2

)(
ˆ

progfen
=

2

2

var

22 ˆ
ˆˆˆ

r

e

popprog


   

 

Os coeficientes de variação foram determinados pelas fórmulas: 
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Em que,
 

ê = desvio padrão resídual 

m̂ =média geral 

 

Para os caracteres de importância agronômica, aqueles que apresentam 

relevância quanto à produção e manejo, como: altura da planta (AP), diâmetro da copa 

(DC), circunferência do caule (CC), altura da primeira ramificação (AR), número de 

ramificações (NR), número de frutos (NFr), comprimento do fruto(CFr), diâmetro do 

fruto (DFr), formato do fruto (FFr), massa do fruto (MFr), número de sementes (NS) e 

massa das sementes (MS) foi estimado o ganho de seleção, tanto em nível de indivíduo 

(GS ind) quanto de progênie (GS prog), considerando-se que as progênies são de meios 

irmãos e que, portanto, toda a variância entre elas é de natureza aditiva, com intensidade 

de seleção de 20%. Para selecionar as melhores matrizes (seleção individual) ou as 

melhores progênies, para manter a coleção intacta a seleção é realizada apenas do lado 

feminino. 
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Quanto ao ganho de seleção, foram calculados do presente modo: 
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Para o cálculo da divergência genética entre subpopulações ou populações 

(QSV) e entre variedades botânicas (QVT) empregam-se: 
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Com exceção do ganho de seleção todos os outros procedimentos 

estatísticos foram realizados tanto para os dados agronômicos quanto para os dados 

morfológicos que são aqueles que apresentam relevância para caracterizar a 

variabilidade entre os acessos em geral, ou seja, os caracteres com baixa relevância 

econômica e sem ligação aparente com a produção, como os caracteres métricos de 

flores e de folhas. 

 

3.3.2        Correlações 

 

Foram estimados os coeficientes de correlação fenotípica (rF) entre as 

características morfoagronômicas avaliadas dos 192 acessos individuais da coleção de 

germoplasma de mangabeira da EA/UFG. Também foram estimados os coeficientes de 

correlação genotípica (rG) entre os caracteres agronômicos de 139 acessos, os quais não 

apresentaram dados faltantes.  

Foram correlacionados, ainda, dados de plantas juvenis do trabalho de 

Ganga (2008), com os dados biométricos das plantas adultas coletados para este 

trabalho (N= 162). As variáveis consideradas para as plantas juvenis foram: taxa de 

crescimento do diâmetro do caule da planta (TCDC), taxa de crescimento da altura da 

planta (TCA), diâmetro do caule da planta no viveiro (DCV), diâmetro do caule da 

planta a campo (DCJ), altura da planta no viveiro (AV) e altura da planta a campo (AJ). 

As variáveis agronômicas das plantas adultas foram: diâmetro da copa (DC), altura da 
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planta (AP), circunferência do caule (CC), altura da primeira ramificação (AR), número 

de ramificações (NR) e número de frutos (NFr). 

As correlações fenotípicas foram obtidas por meio de estimativas dos 

coeficientes de correlação linear simples e testadas utilizando-se o teste t (Stell & 

Torrie, 1980). Essas análises de correlação foram realizadas no software R, usando-se o 

pacote “ds” e o procedimento “dscor”, por meio da expressão:  

2
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2
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ˆˆ(
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yfenxfen

F

xyCOVfen
r


 , para o par de variáveis x e y. 

 

       Já a correlação genética foi calculada por meio de uma rotina montada 

manualmente no software R que contempla a seguinte fórmula:  
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Em que, 

 

)(xyCOVprog  = covariância genética total entre progênies para os caracteres x e y 

2
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ˆ

xprog  = variância genética total entre progênies para o caráter x 

2

)(
ˆ

yprog  = variância genética total entre progênies para o caráter y  

       A significância das correlações genéticas foi verificada, por um teste t, 

conforme Vencovsky & Barriga (1992): 
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       Nesta expressão tem-se: 

g1, g2: número de graus de liberdade relativos a tratamentos e resíduos, respectivamente; 

b: número de repetições do ensaio; 
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3.3.3        Análise multivariada 

 

Foram feitas análises multivariadas para classificar as progênies, as 

populações e as variedades botânicas por observações semelhantes e dissemelhantes, 

por meio da distância euclidiana padronizada e da distância generalizada de 

Mahalanobis. Para esse trabalho como se trata de dados de experimento em 

delineamento a distância de mahalanobis é a recomendada, mas encontra-se na literatura 

(por exemplo: Johnson & Wichern, 1992) quem afirme que a diferença dos resultados 

encontrados entre a distância de mahalanobis e a euclidiana são mínimas, dessa forma 

foi realizado a análise nos dois sentidos. 

O foco dessa análise de agrupamento foi os 192 acessos e não os caracteres 

avaliados, logo para que todas as variedades botânicas, as populações e as progênies 

fossem totalmente contempladas nesse estudo, foi necessário reduzir de 40 variáveis 

para 24 variáveis morfoagronômicas, pois mesmo com a distância euclidiana 

padronizada ocorre a eliminação automática de indivíduos com dados faltantes.  

Com base nas distâncias foi construído um dendrograma aplicando o 

método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic 

Averages). A partir do agrupamento foi obtida a matriz cofenética para a verificação da 

coerência do agrupamento. A fim de comparar as duas distâncias foi feita uma 

correlação com teste de Mantel com 10000 repetições. Para esta análise foi utilizado o 

software R, via pacotes “StatMatch” para a distância de Mahalanobis e procedimento 

“dist” para distância euclidiana, além do pacote “ade4” e procedimentos 

”mantel.rtestna” para o teste de Mantel e pacote “ggdendro“ e procedimento 

“ggdendrogram“ para a construção dos dendrogramas. Foi realizada uma análise de 

variância simples entre os grupos formados para as variedades botânicas, populações e 

progênies, afim de saber quais os caracteres mais significativos para separar os grupos. 

A análise de agrupamento se trata de estudo de divergência genética e 

Miranda et al. (2003) destacam que as características dispensáveis neste estudo são 

aquelas com poucas variações entre as cultivares ou redundantes por estarem 

correlacionadas com outras características. Pra esse trabalho a contribuição relativa dos 
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caracteres para a divergência foi calculada utilizando o critério proposto por Singh 

(1981), através do software  R, pacote “biotools”. Desta forma, foram eliminados os 

caracteres redundantes (formato de fruto e de folha e clorofila “b”) e as características 

de difícil mensuração (coloração e fenologia). A importância relativa dos caracteres foi 

estimada por meio da distância generalizada de Mahalanobis (D²), relativo à matriz de 

médias dos dados originais de progênies e a matriz de variâncias e covariâncias 

residuais destes dados. 

Para realizar a análise de agrupamento foi utilizada como medida de 

dissimilaridade à distância Euclidiana Padronizada (D) e a distância generalizada de 

Mahalanobis (D
2
), calculadas conforme as seguintes expressões: 
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Em que, 

 Xik = representa a característica do indivíduo i, para a variável k 

Xjk = representa a característica do indivíduo j, para a variável k 

 p = é o número de variáveis 

 

D
2
 = (X i - Xj)‟ . Σ

-1
 ( Xi - Xj) 

 

Em que, 

 Σ
-1

 = é a inversa da matriz de co-variância residual de X  

Xi = é o vetor de valores referente ao indivíduo i  

Xj = é o vetor de valores referente ao indivíduo j  

( Xi - Xj)‟ = é o vetor transposto da diferença entre Xi e Xj  

A discriminação multivariada das variedades botânicas foi realizada por 

dois enfoques, análise discriminante linear e análise de variáveis canônicas. Nos dois 

casos tem-se a dispersão gráfica em espaço bidimensional dos indivíduos, 

demonstrando os agrupamentos. Para as variáveis canônicas utilizou-se o pacote e o 

procedimento “candisc”, do software R. Para a análise de discriminante linear foi 

utilizado o software R, via pacotes “MASS” e o procedimento “lda”.  

Para discriminar as quatro variedades botânicas foram utilizadas 24 

variáveis das 40 avaliadas, as quais representavam sem falhas as variedades botânicas, 
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No entanto foram feitas também análises com as 40 variáveis para se verificar quais são 

mais representativas em caracterizar a variação entre acessos de mangabeira. Em todos 

os casos teve-se um N=192, com exceção da análise discriminante que para se obter a 

análise das 40 variáveis foi necessário eliminar os indivíduos que tinham alguma 

medição perdida, neste caso N=139, eliminando todos os indivíduos da variedade 

botânica speciosa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1       CARACTERES AGRONÔMICOS 

 

Neste trabalho foram observadas árvores variando de 2,2 m a 11,7 m de 

altura, com média geral de 6,0 m; uma copa ampla variando de 0,44 m a 10,83 m e 

média geral de 5,59 m de diâmetro; circunferência do caule variando de 8 cm a 72 cm, 

com uma média geral de 40,58 cm; altura média até a primeira ramificação de 0,382 m e 

número de ramificações variando de 0 a 5, demonstrando a necessidade de medir o 

diâmetro do tronco a 10 cm do solo e não na altura do peito como é de costume com 

outras espécies arbóreas (Tabela 2). Salienta-se que as árvores desta coleção foram 

plantadas em 2005 e possuem 10 anos de idade.  

Para a mangabeira, plantas baixas são recomendadas, pelo fato de 

apresentarem facilidade no processo de colheita. Além disso como os frutos são muito 

sensíveis, frutos em partes muito altas irão provavelmente se danificar ao caírem no 

chão. Ainda não se sabe com segurança o ponto certo de colher a mangaba no pé, pois 

ela é considerada não climatérica, devendo ser colhida no chão. Copas volumosas são 

desejadas, assim como muitas ramificações, mas o ideal seria o início de ramificações 

não muito próximo ao solo. Uma alternativa seria o uso de podas na mangabeira, porque 

ramificações muito baixas geram ramos finos que, provavelmente, não conseguirão 

sustentar as posteriores ramificações e acabarão se quebrando. Para o consumidor de 

frutas em geral o ideal para consumo in natura são poucas sementes e frutos grandes, 

mas a existência de correlação positiva de tamanho de fruto com número de sementes 

dificulta, obter frutos grandes com poucas sementes para esta frutífera. Além disso, 

existe o problema de que quanto maior o fruto de mangabeira mais frágeis no 

transporte. Estes aspectos devem ser levados em conta no melhoramento da mangabeira. 
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Tabela 2. Valores mínimos, máximos, mediana, médias e valor genético (blup) das 

variedades botânicas para altura das plantas (AP), diâmetro da copa (DC), 

circunferência do caule (CC), altura da primeira ramificação (AR) e número 

de ramificações (NR), da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da 

EA/UFG. 

 

AP(m) DC(m) CC(cm) AR(m) NR 

Mínimo 2,2 0,44 8,0 0 0 

Máximo 11,7 10,83 72,0 1,86 5 

Mediana 5,5 5,50 39,4 0,27 1 

Média geral 5,949 5,592 40,58 0,382 1,396 

cuyabensis(C) 6,657 6,174 45,02 0,322 1,536 

gardineri(G) 6,213 5,763 42,46 0,417 1,370 

pubescens(P) 4,655 5,184 35,70 0,325 1,387 

speciosa(S) 5,171 3,886 26,49 0,326 1,357 

Blup (C) 0,373 0,645 5,153 0 0 

Blup (G) 0,181 0,331 3,356 0 0 

Blup (P) -0,457 -0,097 -0,901 0 0 

Blup (S) -0,098 -0,879 -7,608 0 0 

 

Os valores genéticos (blup) nulos indicam que não houve variação genética 

para os caracteres altura da primeira ramificação e número de ramificações. Para o 

caráter altura o melhor blup é o da variedade pubescens com -0,457 m, pois considera-

se o ganho de uma planta com porte mais baixo nas próximas gerações, que é o 

desejado para facilitar a colheita e evitar que os frutos de mangaba caiam de uma altura 

muito grande e se danifiquem, devido a sua casca não ser muito resistente a choques 

mecânicos. No caso do diâmetro da copa e da circunferência do caule o melhor blup é o 

maior, que no caso é o da variedade cuyabensis com 0,645 m e 5,153 cm 

respectivamente, pois quanto maior a copa maior a produção de frutos, pois a copa é 

formada por ramificações, e essas ramificações novas podem representar novos frutos 

que serão formados e quanto maior a circunferência do caule mais resistente a sofrer 

quebras (Tabela 2). 

Observando-se os histogramas de frequências das variáveis pode-se notar 

que a variável diâmetro da copa tende a uma distribuição normal (Apêndice C), o que 

também é verificado pelo valor da média e da mediana que se aproximam. As variáveis 

altura da planta, circunferência do caule, altura da ramificação e número de 

ramificações têm uma distribuição com assimetria à esqerda, demonstrando a 

predominância de valores menores, o que é confirmado pelo fato da média ser maior 

que a mediana (Tabela 2).  
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Silva Junior & Lêdo (2006) descrevem a árvore de mangabeira como tendo 

porte médio, copa bem ampla e altura entre 4 m a 7 m, podendo chegar a 15 m; tronco 

geralmente único, tortuoso ou reto, com 200 cm a 300 cm de diâmetro; caule de duas a 

três ramificações na altura média de 0,4 m a 0,5 m da base. Resultados que se 

assemelham bastante aos descritos neste trabalho. 

Freitas et al. (2012) encontraram em uma população natural de mangabeira 

em Porto Nacional (TO), para circunferência média do caule a 30 cm do solo, 35,01 cm, 

com intervalo entre 19,7 cm e 50 cm. A altura média das plantas foi de 3,69 m, variando 

de 2,40 m a 5,50 m. A média para altura do início da ramificação principal foi de 0,41 

m. Entretanto, muitas plantas apresentaram ramificação ao nível de solo, aparentemente 

oriundas de poliembrionia, que é um fenômeno comum e observado em outras 

localidades, sendo descrito para a espécie por Salomão & Allem (2001). Quanto ao 

diâmetro médio da copa, a média foi de 4,11 m com variação entre 1,8 m e 6,3 m. As 

médias citadas foram inferiores às encontradas neste trabalho, o que pode ser justificada 

pelo fato daquelas plantas serem de populações naturais, enquanto para este trabalho 

foram usadas plantas de coleção, que apresentam solos mais férteis e sem restrição de 

crescimento. 

A análise descritiva das variáveis avaliadas por Ganga et al. (2010) nas 

matrizes de mangabeira que geraram a coleção de germoplasma da EA/UFG mostrou 

que, em média, as plantas apresentaram 4,58 m de altura, variando de 1,5 m até 10,0 m. 

A média para o diâmetro do caule foi de 14,50 cm, também com uma grande variação 

entre o mínimo e o máximo, valores inferiores aos encontrados neste trabalho, o que 

pode ser explicado pelo fato daquelas plantas serem de populações naturais. 

Com relação às variedades botânicas, Ganga et al. (2010) destacam que a 

variedade H. speciosa var. gardneri apresentou a maior média para a altura, diferindo 

das demais com 5,65 m e pelo maior diâmetro médio do caule (17,59 cm), enquanto as 

outras não diferiram entre si para esses caracteres. Já neste trabalho para o diâmetro da 

copa e a circunferência do caule o destaque vai para H. speciosa var. cuyabensis, que 

apresentou 6,174 m e 45,02 cm respectivamente (Tabela 2). Os outros caracteres físicos 

de árvore não foram significativos para diferenciar as variedades botânicas. 

Silva Junior et al. (2007) encontraram em Pernambuco para a variedade H. 

speciosa var. speciosa com relação à altura de planta, uma variação de 4,49 m a 8,75 m 

entre populações naturais. Quanto à circunferência do caule, notou-se uma variação de 

78,54 cm a 80,58 cm. Para a altura da ramificação principal, a maior média foi de 1,81 
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m e a menor de 1,03 m. No que diz respeito às características de copa, observou-se que 

o diâmetro médio variou de 6,43 m a 7,19 m. Tratando-se de populações naturais de 

speciosa, no trabalho de Ganga et al. (2010) encontra-se para altura de planta média de 

3,50 e para o diâmetro do caule média de 10,86 cm. Para este trabalho tem-se para a 

variedade speciosa médias de altura de planta de 5,171 m, diâmetro da copa de 3,886 m, 

circunferência do caule de 26,49 cm, altura da primeira ramificação de 0,326 m e 

número de ramificações de 1,357 (Tabela 2), demonstrando que essa variedade para 

esses caracteres apresentou uma adaptação similar aos das matrizes e muito inferior a 

speciosa de Pernanbuco,  que possui clima e solos bem distintos do local da coleção e 

das matrizes que deram origem a coleção.   

Neste trabalho o caráter diâmetro da copa e circunferência do caule 

apresentaram variação genética significativa entre as variedades botânicas, 

correspondendo a 19,263%  e 21,112% respectivamente da variação total. Entre as 

populações as variáveis altura de planta, diâmetro da copa, circunferência do caule e 

altura da primeira ramificação apresentaram variação genética significativa, com valores 

percentuais de 30,104%, 14,148%, 19,980% e 8,429% respectivamente. No caso da 

altura da primeira ramificação e do número de ramificações ocorreu variação genética 

significativa entre as progênies com 20,891% e 18,802%, que correspondem o quanto 

da variação genética é encontrada entre as progênies em relação a cada caráter (Tabela 

3). Para todas as variáveis o maior percentual de variação ocorreu entre os indivíduos 

dentro das progênies. Isto era esperado, porque progênies de meios irmãos contêm ¾ da 

variância aditiva e toda a variância dominante entre indivíduos dentro de progênies e 

apenas ¼ da variância aditiva entre as progênies. Além disso, existe a variação 

ambiental que incrementa a variância fenotípica dentro da progênie.  

Os valores observados para as estimativas de herdabilidade no nível de 

indivíduos variaram de 18,802% para número de ramificação até 38,561% para 

diâmetro da copa, enquanto que ao nível de progênie variaram de 40,263% até 64,625% 

para os mesmos caracteres (Tabela 3). A herdabilidade é uma propriedade que depende 

de cada caráter, da população e das circunstâncias de ambiente às quais as progênies 

estão sujeitas (Falconer, 1987). Valores baixos de herdabilidade indicam a necessidade 

de emprego de métodos de seleção com maior controle ambiental, como por exemplo, 

aumentando o número de repetições, pois baixa herdabilidade está relacionada com alta 

influência ambiental. Dessa forma, caracteres com alta herdabilidade em nível 

individual são bons descritores para discriminar acessos em coleções de germoplasma  
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Tabela 3. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para altura das plantas (AP), diâmetro da copa (DC), 

circunferência do caule (CC), altura da primeira ramificação (AR) e número 

de ramificações (NR) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da 

EA/UFG.  

Comp (%)  AP    DC  CC  AR NR 

Variedade 7,413 19,263
**

 21,112
***

 0,000 0,000 

População 30,104
***

 14,148
***

 19,980
***

 8,429
**

 0,000 

 Progênie 0,000 5,149 3,934 20,891
*
 18,802

**
 

 Resíduo   62,483 61,439 54,974 70,680 81,198 

h² ind (%) 37,517 38,561 36,095 29,319 18,802 

h² prog (%) 63,606 64,625 62,178 54,698 40,263 

CVe (%)  26,522 24,462 25,835 80,951 39,614 

CVg (%) 20,551 19,379 23,380 52,142 19,063 

CVr  0,774 0,792 0,905 0,644 0,481 

GSind (%) 8,811 8,424 10,982 19,763 5,786 

GSprog (%) 11,473 10,905 13,737 26,994 4,969 

QSV 1 0,256 0,388 0,0480 0 

QVT 0,198 0,258 0,291 0 0 
Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind – herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. Cve – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVr – coeficiente de variação relativo. GS(ind) – ganho de seleção individual (considerando 

seleção de 20%) . GS(prog) – ganho de seleção genético. QSV – divergência genética quantitativa entre 

subpopulações dentro de variedades. QVT – divergência genética quantitativa entre variedades botânicas. 

 

Foi observado um elevado coeficiente de variação residual (CVe = 

80,951%) para o caráter altura da primeira ramificação, o que era de se esperar pelo fato 

desse caráter apresentar variação predominante afetada por efeitos ambientais e um 

baixo coeficiente de variação residual para o caráter diâmetro da copa (CVe = 

24,462%). Para o caráter altura da primeira ramificação também foi encontrado um 

elevado coeficiente de variação genético (CVg = 52,142) e um baixo coeficiente de 

variação genético para número de ramificações (CVg = 19,063). Neste trabalho o maior 

coeficiente de variação relativo (CVr) foi 0,905 para circunferência do caule (Tabela 3). 

Vencovsky & Barriga (1992), explicam que quando o CVr estimado for igual ou maior 

que 1,0 tem-se uma situação favorável ao processo de seleção, ou seja, a variação 

genética disponível é a maior responsável pelos CV estimados de dados experimentais.  

Os ganhos de seleção estimados foram altos, variando de 5,786% (NR) para 

19,763% (AR) ao nível de indivíduos e de 8,467% a 26,994% no nível de progênies 

para os mesmos caracteres (Tabela 3). Os ganhos são percentuais em relação a média e 

podem ser positivos ou negativos dependendo do sentido que o melhorista pretende 
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atuar, nesse caso, o interessante é aumentando, por exemplo, o tamanho da copa e 

diminuindo a altura da planta, aumentar a circunferência do caule, diminuir o número de 

ramificações e também aumentar a altura da primeira ramificação. 

Observa-se que para o diâmetro da copa e para a circunferência do caule, 

tanto a divergência genética quantitativa entre subpopulações dentro de variedades 

(QSV = 0,256 e QSV = 0,388 respectivamente) quanto a divergência genética quantitativa 

entre variedades (QVT = 0,258 e QVT = 0,291) foram altas e para a altura da planta o 

QVT (0,198) também foi alto. Para altura da primeira ramificação o QSV ( 0,048) foi 

menor, indicando baixa divergência entre subpopulações. Os valores de QSV = 1 no 

caso da altura das plantas é devido a variação entre progênies não ter sido detectada. 

No caso em que QVT = 0 não houve variação entre as variedades botânicas  e QSV = 0 

mostra que não houve variação entre subpopulações (Tabela 3).  

Whitlock (2008) destaca que embora útil, o QST é uma medida grosseira da 

quantidade de diferenciação de um traço genético causado por adaptação local. É difícil 

estimar com precisão e exatidão, e seu valor depende da comparação com outra 

quantidade estatisticamente difícil o FST. Olivatti (2013), que estimou o FST dos acessos 

da mesma coleção estudada neste trabalho, encontrou ao considerar cada área 

geográfica como uma subpopulação FST = 0,19. Este parâmetro é um indicativo da 

divergência genética neutra entre as subpopulações, o que sugere um alto nível de 

diferenciação e restrição ao fluxo gênico. Já em relação as variedades botânicas o FST 

estimado foi de 0,0583. 

As progênies de mangabeira representadas na coleção de germoplasma da 

EA/UFG apresentaram altos níveis de variação genética para os caracteres de diâmetro 

do caule, altura de plantas e taxas de crescimento, em um estudo realizado durante a 

fase de desenvolvimento inicial das plantas (Ganga et al., 2009). Para o diâmetro do 

caule, a maior parte da variação genética foi encontrada dentro de populações e para a 

altura, entre populações. Em razão dos progressos esperados, os autores consideram 

que, a coleção pode ser usada como campo de sementes ou jardim clonal, sem desbaste 

de plantas, coletando sementes ou gemas nas plantas superiores e mantendo intacta a 

coleção de germoplasma. 

No trabalho de Ganga (2008) com mangabeira, da mesma coleção, 

considerando a seleção entre progênies nos dois sexos, os ganhos estimados variaram de 

20,78%, para a taxa de crescimento em diâmetro do caule e intensidade de seleção de 

30% até 35,04%, considerando a taxa de crescimento em altura e intensidade de seleção 
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de 10%. Na seleção materna, os ganhos variaram de 10,39% a 17,52%, respectivamente 

para os mesmos caracteres citados anteriormente. Já em cagaiteira, ganhos menores 

foram estimados para a taxa de crescimento em altura e diâmetro do caule a 30 cm do 

solo, de 7,18% e 3,78%, respectivamente, supondo-se uma seleção de 20% entre 

progênies maternas (Aguiar, 2004).  

Quanto aos caracteres de frutos nesse trabalho observa-se massa variando de 

7,96 g a 45,44 g (média de 23,87 g) e de 2,5 a 21,6 sementes (média de 8,478 g) e peso 

de sementes variando de 0,405 g a 8,673 g  com média de 2,704 g (Tabela 4). Almeida 

et al. (1998) descreveram os frutos de mangabeira como sendo uma baga elipsoide a 

globosa, pesando de 3 g a 104 g, que possui cerca de quinze sementes e o peso de cem 

sementes com 50% de umidade é de aproximadamente 18 g. 

 

Tabela 4. Valores mínimos, máximos, mediana, médias e valor genético (blup) das 

variedades botânicas para o número de frutos (NFr), comprimento dos frutos 

(CFr), diâmetro dos frutos (DFr), formato do fruto (FFr=CFr/DFr), massa 

dos frutos (MF), número de sementes (NS) e massa das sementes (MS) da 

Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

 

NFr CFr(mm) DFr(mm) FF MF(g) NS MS(g) 

Mínimo 1 15,39 14,49 0,954 7,96 2,5 0,405 

Máximo 1744 53,73 54,14 1,444 45,44 21,6 8,673 

Mediana 111,5 37,28 34,37 1,087 23,28 8,478 2,471 

Média geral 222,9 37,69 34,22 1,110 23,87 8,823 2,704 

cuyabensis(C) 442,393 38,540 35,266 1,096 24,675 9,017 2,916 

gardineri(G) 234,534 37,753 34,387 1,105 23,941 8,848 2,688 

pubescens(P) 68,742 38,173 33,901 1,143 23,325 8,737 2,639 

speciosa(S) 14,462 26,758 24,580 1,128 15,380 5,760 1,198 

Blup (C) 174,313 0 0 -0,0005 0,00 0 0,047 

Blup (G) 10,898 0 0 -0,0058 0,00 0 0,063 

Blup (P) -82,14 0 0 0,0058 0,00 0 -0,073 

Blup (S) -103,07 0 0 0,0004 0,00 0 -0,037 

 

A produção de frutos variou de 1 a 1744; comprimento médio do fruto 

variou de 15,39 mm à 53,73 mm, com média de 37,69 mm; o diâmetro do fruto 

apresentou valores semelhantes ao do comprimento (34,22 mm e 37,69 mm 

respectivamente), denotando uma média da relação comprimento/diâmetro de 1,11 mm 

(Tabela 4). As variações obtidas nesse estudo corroboram o que argumentam Parente & 

Machado (1986), de que o formato dos frutos de mangabeira é oblonga a arredondada. 

Ainda de acordo com estes autores o tamanho dos frutos é bastante irregular e 

independe do estádio de maturação; estas características oscilaram entre 11,1 mm e 45,5 
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mm para comprimento e de 9,8 mm à 34,6 mm para diâmetro, com médias de 25,4 mm 

e 21,5 mm, respectivamente.  

Analisando-se a média e a mediana (Tabela 4) em comparação com os 

histogramas das variáveis (Apêndice D e E) pode-se perceber que a distribuição tende à 

normalidade pois, para todos as variáveis, nota-se que a média e a mediana se 

aproximam, com exceção da variável número de frutos, que a média é maior que a 

mediana, demonstrando um histograma tendendo para a esquerda, onde estão os 

menores valores. 

Os frutos de mangabeira do cerrado apresentam valores de tamanho, peso e 

número de sementes maior que os frutos de mangabeira do nordeste como pode ser 

observado pelos exemplos a seguir: Vieira (2011) encontrou massa média dos frutos de 

mangabeira do cerrado de 42,7 g; comprimento médio do fruto de 44,7 mm e diâmetro 

médio do fruto de 40,1 mm; número de sementes médio por frutos de 14 e massa média 

das sementes de 3,7 g. Avaliações realizadas no Estado da Bahia por Capinam (2007), 

denotaram valores médios para massa de semente de 1,4 g; número de sementes de 6,2; 

comprimento de 30,0 mm e diâmetro de 24,3 mm e valor médio para massa de fruto de 

13,1 g.  

As avaliações físicas de frutos feitas por Ganga et al. (2010)  nas matrizes 

de mangabeira que geraram esta coleção apresentaram: 37,3 mm de comprimento e 34,0 

mm de diâmetro; 13,4 sementes em média por fruto, pesando 3,88 g e com 0,29 g para a 

massa unitária; produção média de frutos por matriz de 83,77, com grande variação 

entre elas. Nesse caso observa-se que a produção média de frutos das progênies se 

sobressaiu, no entanto os outros valores se mantiveram, diferente do que foi observado 

com os dados biométricos das plantas, ao quais as progênies da coleção se sobressaíram 

em relação as matrizes. 

Neste trabalho observa-se que existe variação genética significativa entre as 

variedades botânicas para número de frutos (24,051%), nesse caso pode-se analisar os 

valores médios das variedades e principalmente o valor genético (blup=174,313) com 

destaque para a variedade H. speciosa var. cuyabensis como a com maior potencial 

produtivo. Entre as populações verificou-se variação genética significativa para número 

de frutos (27,994%), diâmetro do fruto (9,237%) e formato do fruto (20,634%). Entre as 

progênies houve variação genética significativa para comprimento dos frutos (32,163%) 

e diâmetro dos frutos (23,531%). Mas como foi observado também nos dados 
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biométricos, a maior variação verificada foi entre indivíduos dentro de progênies 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para número de frutos (NFr), comprimento dos frutos 

(CFr), diâmetro dos frutos (DFr), formato dos frutos (FFr), massa dos frutos 

(MF), número de sementes (NS) e massa das sementes (MS) da Coleção de 

Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

Comp (%) NFr CFr DFr FFr MF NS MS 

Variedade 24,051
***

 0,000 0,000 1,039 0,000 0,000 0,000 

População 27,994
***

 0,000 9,237
*
 20,634

*
 1,504 0,000 0,000 

 Progênie 1,712 32,163
**

 23,531
**

 0,000 7,528 15,004 4,756 

 Resíduo   46,242 67,837 67,233 78,326 90,967 84,996 95,244 

h²ind (%) 53,757 32,163 32,767 21,674 9,033 15,004 4,756 

h²prog (%) 77,188  57,983 58,653 44,611 22,421 33,941 12,689 

CVe (%) 93,866 15,206 15,947 10,107 35,601 55,904 53,661 

CVg (%) 101,204 10,469 11,133 5,316 11,218 23,488 11,990 

CVr 1,0782 0,688 0,698 0,526 0,315 0,420 0,223 

GSind (%) 51,942 4,156 4,461 1,733 2,360 6,369 1,830 

GSprog (%) 62,240 5,580 5,969 2,486 3,718 9,579 2,989 

QSV 0,672 0 0,047 1 0,024 0 0 

QVT 0,366 0 0 0,048 0 0 0 
Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind - herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. CVe – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVr – coeficiente de variação relativo. GS(ind) – ganho de seleção (considerando seleção de 

20%) individual . GS(prog) – ganho de seleção genético. QSV – divergência genética quantitativa entre 

subpopulações dentro de variedades. QVT - divergência genética quantitativa entre variedades botânicas. 

 

 

A existência de variação significativa entre progênies para os caracteres 

comprimento e diâmetro dos frutos mostra o potencial de seleção da coleção para 

caracteres físicos de frutos que constitui importante componente da produção, além de 

interferir na aparência para consumo in natura. Os acessos superiores quanto à 

qualidade dos frutos e caracteres das plantas podem ser selecionados como matrizes 

para trabalhos de pré-melhoramento da espécie. Em programas de melhoramento, o 

ideal é selecionar população base com média adequada e ampla variação genética, que 

deverão propiciar ganhos contínuos com a seleção ao longo de sucessivas gerações 

(Resende, 1999). 

A herdabilidade ao nível de indivíduos (h²ind) variou de 4,756% para a 

massa das sementes até 53,757% para o número de frutos. Para os mesmos caracteres a 

herdabilidade no nível das progênies (h²prog) variou de 12,689% a 77,188%. O 

coeficiente de variação residual (CVe) variou de 10,107% para formato dos frutos, a 
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77,866% para número de frutos e o coeficiente de variação genético (CVg) variou de 

5,316% a 101,204% respectivamente para os mesmos caracteres. De acordo com o 

coeficiente de variação relativo (CVr) o caracter de maior potencial para a seleção é o 

número de frutos (NFr). O ganho genético no nível individual variou de 1,733% para 

formato de fruto a 51,942% para número de frutos, assim como o ganho genético no 

nível de progênie variou de 2,486% a 62,240% para os mesmos caracteres (Tabela 5). 

Os valores encontrados para o número de frutos são bem altos comparados com os 

outros, isso ocorre devido à grande variação entre o mínimo e o máximo (Tabela 4), 

observam-se acessos que apresentaram no período de colheita de setembro a dezembro, 

uma produção de mais de 1700 frutos, enquanto outros não apresentaram produção. 

 Em relação à divergência genética quantitativa detectada entre as 

subpopulações foi verificado QSV = 0,672 para número de frutos, QSV = 0,047 para 

diâmetro dos frutos e QSV = 0,024 para massa de fruto. Já em relação à divergência 

genética quantitativa detectada entre as variedades botânicas tem-se QVT = 0,366 para 

número de frutos e QVT = 0,048 para formato de fruto. O QSV = 1 no caso do formato do 

fruto é devido a variação entre progênies não ter sido detectada, no caso do QSV = 0 é 

por não haver variação entre as populações e o QVT = 0 mostra que não houve variação 

genética entre as variedades botânicas (Tabela 5).  

 

 

 4.2       CARACTERES MORFOLÓGICOS 

 

Neste trabalho constata-se em média cinco flores, com corola medindo 

36,83 mm, tubo floral de 32,76 mm de comprimento e diâmetro de 3,721 mm; 

pedúnculo floral médio de 9,999 mm de comprimento e 1,761 mm de diâmetro. 

Ressalta-se que durante as medições não foram encontradas flores suficientes da 

variedade botânica H. speciosa var. speciosa, neste caso, para os caracteres de flores 

foram avaliadas somente as outras 3 variedades. Dentre estas destaca-se a H. speciosa 

var. cuyabensis, para o caráter número de flores por inflorescência (Tabela 6).  

Os histogramas permitem uma visualização mais clara da distribuição das 

variáveis, pode-se observar que todas as variáveis apresentam sua distribuição tendendo 

à normalidade (Apêndice F), o que pode ser também verificado pelo fato da média e 

mediana se aproximarem numericamente (Tabela 6). 
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Tabela 6. Valores mínimos, máximos, mediana, média geral e médias das variedades 

botânicas para o diâmetro da corola (DCr), comprimento do tubo floral 

(CTF), diâmetro do tubo floral (DTF), comprimento do pedúnculo floral 

(CPF), diâmetro do pedúnculo floral (DPF) e número de flores (NF) por 

inflorescência da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 
 

 

DCr(mm) CTF(mm) DTF(mm) CPF(mm) DPF(mm) NF 

Mínimo 18,95 22,15 2,107 6,25 1,177 1,5 

Máximo 47,04 45,13 11,865 14,578 3,047 10,25 

Mediana 31,93 32,8 3,659 9,999 1,761 4,75 

Média geral 32,14 32,76 3,721 9,997 1,793 5,084 

cuyabensis(C) 33,358 31,907 4,042 9,675 1,740 6,625 

gardineri(G) 31,913 33,073 3,658 10,238 1,729 4,759 

pubescens(P) 31,591 32,382 3,644 9,392 2,091 4,795 

 

Existe variabilidade genética significativa entre as populações para o 

diâmetro da corola (16,764%), comprimento do tubo floral (16,253%), comprimento 

(25,303%) e o diâmetro (26,666%) do pedúnculo floral. Também foi verificada 

variabilidade genética significativa entre as variedades botânicas para os caracteres 

diâmetro do pedúnculo floral (21,873%) e número de flores (31,106%). Entre as 

progênies não foi verificada variação genética significativa e como foi observada com 

as variáveis agronômicas, a maior variação genética encontra-se entre indivíduos dentro 

de progênies, ou seja, no resíduo.  

A herdabilidade ao nível de indivíduo (h²ind) variou de 4,366% (diâmetro do 

tubo floral) até 50,734% (diâmetro do pedúnculo floral), enquanto a herdabilidade no 

nível das progênies (h²prog) variou de 11,728% para 74,984% em relação aos mesmos 

caracteres. O coeficiente de variação residual (CVe) variou de 11,562% para 

comprimento do tubo floral  a 29,072% para número de flores por inflorescência, assim 

como o coeficiente de variação genético (CVg) variou de 5,212% (diâmetro do tubo 

floral) para 20,238% (número de flores por inflorescência). De acordo com o CVr o 

caractere diâmetro do pedúnculo floral tem potencial para seleção, mas como se trata de 

caracter morfológico, é empregado principalmente para diferenciação (Tabela 7).  

Foi verificada divergência genética quantitativa, entre as subpopulações, de 

alta a muito alta para os caracteres diâmetro da corola (QSV = 0,250),  diâmetro do 

pedúnculo floral (QSV = 0,553) e comprimento do tubo (QSV = 0,570). Também foi 

verificada divergência genética quantitativa, entre as variedades botânicas, de moderada 

a muito alta para comprimento do pedúnculo floral (QVT = 0,112) e diâmetro do 

pedúnculo flora (QVT = 0,306). O QVT = 0,953 é devido a falta de variação entre as 
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progênies e valores próximos ou igual a zero são devido a falta de variação entre as 

variedades botânicas, da mesma forma QSV = 1 é devido a falta de variação entre as 

progênies (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para diâmetro da corola (DCr), comprimento do tubo 

floral (CTF), diâmetro do tubo floral (DTF), comprimento do pedúnculo 

floral (CPF), diâmetro do pedúnculo floral (DPF) e número de flores por 

inflorescência (NF) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da 

EA/UFG. 

Comp % DCr   CTF DTF  CPF  DPF   NF 

Variedade 0,000 0,000 0,000 3,198 21,873
***

 31,106
***

 

População 16,764
***

 16,253
**

 4,365 25,280
***

 26,666
***

 1,535 

 Progênie 6,276 1,531 0,000 0,000 2,443 0,000 

 Resíduo   76,959 82,215 95,634 71,521 49,018 67,359 

h²ind (%) 23,040 17,785 4,366 28,479 50,734 32,641 

h² prog (%)   46,564 38,637 11,728 53,682 74,984 58,514 

CVe (%) 17,709 11,562 24,394 12,653 13,881 29,072 

CVg (%) 9,689 5,378 5,212 7,982 14,087 20,238 

CVr 0,547 0,465 0,214 0,631 1,015 0,696 

QSV 0,250 0,570 1 1 0,553 1 

QVT 0 0 0 0,112 0,306 0,953 
Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind - herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. CVe – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVr – coeficiente de variação relativo. QSV – divergência genética quantitativa entre 

subpopulações dentro de variedades. QVT – divergência genética quantitativa entre variedades botânica 

 

 

Em média, a caracterização dos ramos revelou os seguintes valores: 

comprimento do pecíolo de 4,39 mm, diâmetro do pecíolo de 2,141 mm; 48,84° o 

ângulo de inserção foliar; comprimento do entre nó de 24,42 mm; pedúnculo do fruto 

com 9,206 mm e diâmetro de 4,264 mm (Tabela 8). Conforme Silva Junior & Lêdo 

(2006) o pecíolo possui de 11 mm a 13 mm de comprimento, um intervalo diferente do 

verificado no presente estudo. 

Em relação aos histogramas das freqüências das variáveis pode-se constatar 

uma variação tendendo a normalidade em todos os casos (Apêndice G), com exceção 

para o comprimento do pecíolo (CP), onde se verifica a média maior que a mediana 

(Tabela 8) e uma tendência do histograma se deslocar para a esquerda, demonstrando 

que a maioria dos valores são menores que a média.  
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Tabela 8. Valores mínimos, máximos, mediana, média geral e médias das variedades 

botânicas para o comprimento do pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo (DP), 

ângulo de inserção de folha (Â), comprimento do entre nó (CE), comprimento 

do pedúnculo do fruto (CPd) e diâmetro do pedúnculo do fruto (DPd) da 

Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

 

CP(mm) DP(mm) Â CE(mm) CPd(mm) DPd(mm) 

Min, 1,715 0,645 31,98 9 6,405 2,723 

Max, 9,25 3,717 72,33 44,75 13,025 9,377 

Mediana 3,994 2,035 48,23 23,38 9,008 4,176 

Média geral 4,39 2,141 48,84 24,42 9,206 4,264 

cuyabensis(C) 3,808 1,956 44,044 17,857 9,059 4,586 

gardineri(G) 4,497 2,126 49,440 25,494 9,425 4,216 

pubescens(P) 3,525 2,922 50,273 25,605 8,520 4,260 

speciosa(S) 6,556 0,912 50,170 25,732 9,024 3,348 

 

 

Constatou-se que existe variabilidade genética significativa entre as 

variedades botânicas para os caracteres comprimento do pecíolo (CP: 48,809%), 

diâmetro do pecíolo (DP: 71,935%) e comprimento do entre nó (CE: 23,773%), desta 

forma esses caracteres morfológicos se destacam para diferenciar as variedades 

botânicas (Tabela 9). Segundo Monachino (1945), o pecíolo é um critério para se 

diferenciar as variedades botânicas, dessa forma, verificamos nesse trabalho (Tabela 8) 

que a variedade speciosa apresenta o maior pecíolo (6,556 mm) e o mais fino (0,912 

mm). Além disso, constata-se que a variedade cuyabensis (Tabela 8) apresenta o menor 

entre nó (17,857 mm). 

Verificou-se variabilidade genética significativa entre populações para os 

caracteres comprimento do pecíolo (CP: 30,961%), diâmetro do pecíolo (DP: 14,153%), 

ângulo de inserção foliar (Â: 12,227%) e comprimento do pedúnculo do fruto (CPd: 

17,147%). Existe variabilidade genética significativa entre progênies para o caráter 

comprimento do entre nó com 23,777% (Tabela 9).  

A herdabilidade individual (h²ind) variou de 16,420% (diâmetro do 

pedúnculo do fruto) até 87,563% (diâmetro do pecíolo), enquanto que a herdabilidade 

no nível de progênies (h²prog) variou de 36,358% até 95,347% para os mesmos 

caracteres. O coeficiente de variação residual (CVe) variou de 12,747% (comprimento 

do pedúnculo do fruto)  a 24,300% (comprimento entre nó), assim como o coeficiente 

variação genético (CVg) variou de 6,850%  (ângulo de inserção foliar) a 42,594% 

(diâmetro do pecíolo). Os caracteres CP e DP destacam-se por serem bons 

diferenciadores com base no coeficiente de variação relativo (CVr) (Tabela 9).  
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Tabela 9. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para comprimento do pecíolo (CP), diâmetro do 

pecíolo (DP), ângulo de inserção de folha (Â), comprimento do entre nó 

(CE), comprimento do pedúnculo do fruto (CPd) e diâmetro do pedúnculo 

do fruto (DPd) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

Comp % CP DP Â CE CPd DPd 

Variedade 48,809
***

 71,935
***

 4,181 23,773
***

 4,235 1,641 

População 30,961
***

 14,153
***

 12,227
**

 0,000 17,147
***

 0,000 

 Progênie 1,473 1,475 0,000 23,777
*
 6,257 14,779 

 Resíduo   18,757 12,437 83,593 64,449 72,360 83,580 

h²ind (%) 81,243 87,563 16,407 35,551 27,639 16,420 

h²prog (%) 92,651 95,347 36,358 61,620 52,647 36,379 

CVe (%) 18,345 16,052 15,462 24,300 12,747 18,792 

CVg (%) 38,181 42,594 6,850 18,049 7,879 8,330 

CVr 2,081 2,653 0,443 0,743 0,618 0,443 

QSV 0,724 0,5454 1 0 0,255 0 

QVT 0,533 0,7349 0,255 0,201 0,059 0,014 
Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind - herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. CVe – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVr – coeficiente de variação relativo. QSV – divergência genética quantitativa entre 

subpopulações dentro de variedades. QVT – divergência genética quantitativa entre variedades botânicas. 

 

Os valores de divergência genética entre subpopulações foi de elevado a 

muito elevado para os caracteres comprimento do pedúnculo do fruto (QSV = 0,255), 

diâmetro do pecíolo (QSV = 0,545) e comprimento do pecíolo (QSV = 0,724). Os valores 

para a divergência genética quantitativa entre as variedades apresentaram diferentes 

valores variando de QVT = 0,014 para  QVT = 0,735. Os valores de QSV igual a um são 

devido à falta de variação entre as progênies e valores igual a zero é devido a falta de 

variação entre as subpopulações (Tabela 9).  

Neste trabalho observou-se médias de 83,69 mm de comprimento e 36,52 

mm de largura foliar, determinando formatos médios de 2,364. A variedade botânica H. 

speciosa var. speciosa se diferenciou muito das demais quanto a esses caracteres, por 

possuir folhas muito pequenas (Tabela 10). Segundo Silva Junior & Lêdo (2006) a 

mangabeira possui limbo foliar de 50 mm de comprimento por 20 mm de largura, 

valores menores dos verificados neste trabalho. 

Neste trabalho foram verificados índices totais de clorofila variando de 

234,7 a 725,7, com média de 488,2, com destaque para a variedade pubescens (539,613) 

que apresentou o maior índice total e a variedade speciosa (404,310) que apresentou o 

menor índice (Tabela 10). Supõe-se que quanto maior o índice de clorofila, maior o 

desempenho fotossintético e dessa forma, maior a produção, no entanto a maior 
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produção é encontrada na variedade cuyabensis, logo, conclui-se que esse caractere é 

outra ferramenta para se diferenciar as variedades.  

 

Tabela 10. Valores mínimos, máximos, mediana, média geral e médias das variedades 

botânicas para o índice de clorofila “a” (CA), “b” (CA) e clorofila total 

(CT), comprimento das folhas (CF), largura das folhas (LF) e formato das 

folhas (FF=CF/LF) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da 

EA/UFG. 

 

CA CB  CT CF(mm) LF(mm) FF 

Min, 186 38 234,7 31,72 11,41 1,659 

Max, 420 305,7 725,7 133,93 55,05 3,572 

Mediana 355,5 153 512,5 84,15 36,52 2,31 

Média geral 339,5 148,7 488,2 83,69 36,52 2,364 

cuyabensis(C) 336,881 148,071 484,952 69,246 30,260 2,342 

gardineri(G) 339,036 146,482 485,518 89,138 38,800 2,341 

pubescens(P) 362,462 177,151 539,613 93,488 42,818 2,221 

speciosa(S) 297,929 106,381 404,310 44,538 15,676 2,911 

 

De acordo com Silva et al. (2009), o índice de clorofila é muito importante 

para o desenvolvimento de uma espécie, pois é um  dos fatores que garante a eficiência 

fotossintética  da planta, juntamente com as condições de cultivo e a  quantidade de 

energia luminosa, entre outros. A clorofila “a”  absorve a luz na faixa do azul, ela é 

encontrada com maior abundância pois é um pigmento essencial para a realização da 

fotossíntese, já a clorofila “b” absorve luz na faixa do vermelho e é encontrada em 

menor quantidade pois é um pigmento acessório, mas as duas juntas refletem a luz 

verde.  

Analisando os histogramas (Apêndice H) pode-se perceber que a variável 

comprimento da folha (CF) apresenta a distribuição mais próxima do normal, assim 

como sua média e sua mediana são numericamente muito próximas (Tabela 10). Nos 

outros casos as distribuições variam, por exemplo, a clorofila “a” tende bastante para a 

direita, o que é confirmado pelo fato da mediana ser maior que a média, ou seja, na 

maioria os valores são altos. 

Foi observada a existência de variabilidade genética significativa entre as 

variedades botânicas para os seguintes caracteres: clorofila “a” (CB = 20,471%), 

clorofila “b” (CB = 24,105%), clorofila total (CT = 23,332%), comprimento da folha 

(CF = 72,145%), largura da folha (LF = 76,951%) e formato da folha (FF = 34,759%), 

demonstrando que todos esses caracteres podem ser empregados para diferenciar as 

quatro variedades botânicas empregadas neste estudo. Entre populações foi detectada 
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variação genética para comprimento de folha (CF = 0,393%) e formato da folha (FF = 

21,299%) e entre progênies a variabilidade genética foi verificada apenas no 

comprimento da folha (CF = 8,965%). Diferente do que foi verificado anteriormente, 

neste caso, mais especificamente para os caracteres comprimento e largura de folha, a 

maior variação ocorreu entre as variedades botânicas, mas para os outros caracteres a 

maior variação foi entre indivíduos dentro de progênies (resíduos), ressaltando o quanto 

estas variáveis são importantes para diferenciar as variedades botânicas (Tabela 11).  

  

Tabela 11. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para índice de clorofila “a” (CA), “b” (CB) e clorofila 

total (CT), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF) e formato da 

folha (FF=CF/LF) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

Comp (%)   CA CB CT CF  LF  FF 

Variedade 20,471
*
 24,105

**
 23,332

**
 72,145

***
 76,951

*** 
34,759

***
 

População 0,673 0,000 0,284 0,393
**

 7,805 21,299
***

 

 Progênie 12,752 6,304 9,874 8,965
***

 3,310 0,309 

 Resíduo   66,104 69,590 66,509 18,497 11,844 43,634 

h²ind (%) 33,896 30,410 33,491 81,502 88,156 56,366 

h²prog (%) 59,879 56,984 59,443 92,767 95,588 78,991 

CVe (%) 12,811 30,200 17,586 13,221 12,873 12,588 

CVg (%) 9,174 19,963 12,479 27,751 35,120 14,307 

CVr 0,716 0,661 0,710 2,099 2,728 1,137 

Qsv 0,007 0 0,004 0,005 0,223 0,896 

Qvt 0,167 0,323 0,228 0,500 0,687 0,594 
Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind - herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. CVe – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVr – coeficiente de variação relativo. QSV – divergência genética quantitativa entre 

subpopulações dentro de variedades. QVT – divergência genética quantitativa entre variedades botânicas. 

 

Os valores observados para as estimativas de herdabilidade em nível de 

indivíduos variaram de 30,410% a 88,156% e a nível de progênies de 56,984% a 

95,588%. Os coeficientes de variação genéticos (CVg) se destacaram em relação aos 

caracteres LF (35,120%) e CF (27,751%), provavelmente em função da diferenciação 

observada na variedade típica (speciosa). A presença de variabilidade genética pode ser 

confirmada e quantificada pelo coeficiente de variação genética, que expressa a 

magnitude da variação genética em relação à média do caráter (Resende, 2007). Nota-se 

que o CVe para CB foi elevado (30,200%), no entanto, há maior regularidade dos 

coeficientes de variação residual observada nos demais caracteres pode ser atribuída à 

facilidade de obtenção de tais medidas, já que podem ser obtidos diretamente sobre os 

indivíduos avaliados, aumentando a precisão e exatidão dos dados coletados o que 
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também é verificado por Gomes (2011). Os caracteres comprimento da folha, largura da 

folha e formato da folha apresentaram CVr superior a 1,0, o que indica que essas 

variáveis apresentam maior potencial para serem usadas como diferenciadores (Tabela 

11). 

Em relação à divergência genética quantitativa foi possível verificar entre as 

subpopulações, valores baixos para índice de clorofila “a” (QSV = 0,007), clorofila total 

(QSV = 0,004) e comprimento da folha (QSV = 0,005) , com valores maiores para largura 

da folha (QSV = 0,223) e formato da folha (QSV = 0,896). Entre as variedades foram 

encontrados valores variando de QVT = 0,167 para índice de clorofila “a” até QVT = 

0,687 para largura de folhas (Tabela 11).  

Os brotos foliares, em média (Tabela 12 e Figura 2), de todas as variedades 

botânicas, apresentam a mesma coloração, mesmo havendo algumas arvores específicas 

que apresentam tonalidades bem distintas que encantam os olhos de quem aprecia, são 

tonalidades de vermelho muito intenso. No caso do paisagismo esse tipo de trabalho é 

muito interessante e esses brotos mais vistosos são principalmente verificados em 

plantas decíduas, que perdem todas as suas folhas na seca e rebrotam no início da 

estação das águas.  

 

Tabela 12. Valores mínimos, máximos, mediana, média geral e médias das variedades 

botânicas correspondentes à determinação da cor dos brotos foliares da 

Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

 

L* a* b* DE C H° 

Min, 28,64 6,968 4,133 50,12 12,94 88,88 

Max, 55,73 24,137 33,803 69,38 34,22 89,18 

Mediana 38,55 10,159 16,844 59,69 21,29 54,44 

Média 39,12 10,264 17,454 59,6 21,58 51,18 

cuyabensis(C) 39,66 10,08 18,04 59,09 21,70 51,10 

gardineri(G) 39,24 9,87 17,61 59,51 21,61 51,08 

pubescens(P) 37,83 13,00 15,91 60,79 21,47 51,18 

speciosa(S) 40,72 6,94 19,25 57,97 21,76 51,03 

L* – luminosidade (branco puro ao preto puro). a* – intensidade de verde (-) e vermelho (+) .b* –

intensidade de azul (-) e amarelo (+). DE – diferença de cor. C – cromaticidade. H° – ângulo de 

tonalidade. 

 

Em relação aos histogramas (Apêndice I) pode-se ter uma visão geral em 

relação a distribuição das cores em classes, a cromaticidade  (C) mais o ângulo de 

tonalidade (H°) determinam a verdadeira cor, a cor percebida por nossos olhos, nesse 

caso, tem-se o primeiro com uma distribuição bem variada tendendo para a esquerda, 

com média maior que a mediana e a segunda com tendência para a direita, com mediana 
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maior que a média (Tabela 12), confirmando porque não se percebe uma grande 

variação de coloração (Figura 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Coloração média dos brotos foliares (sistema CIE-L*ab) das quatro 

variedades botânicas de mangabeira avaliadas da Coleção de Germoplasma 

da EA/UFG.  

 

Por meio dos componentes de variância observou-se que houve variação 

genética significativa no padrão de cor dos brotos foliares entre populações, para todos 

os caracteres, com exceção para o Hue-Angle (ângulo de tonalidades). Os padrões 

médios entre as variedades botânicas, como se pode observar pelas médias, se 

aproximam. Portanto, denota-se que a cor de brotos foliares é uma variável útil na 

caracterização da variabilidade entre acessos de mangabeira, porém não se constitui em 

caráter diferenciador das quatro variedades botânicas que compõem a coleção de 

germoplasma da espécie da EA/UFG (Tabela 13). 

Os valores da herdabilidade no nível de indivíduos variou de 0,339%  a 

38,791% e no nível de progênies de 0,982% a 64,846%. O coeficiente de variação 

residual variou de 4,784% a 61,426% e o coeficiente de variação genético de 3,585% a 

6,172%. Nem um caractere de cor apresentou o coeficiente de variação relativo maior 

que um, demonstrando que esses não são caracteres indicados para a diferenciação de 

gardneri cuyabensis 

speciosa pubescens 
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materiais. Foi verificada divergência genética só entre variedades para os caracteres a* 

(QVT = 0,085) e DE (QVT = 0,025) (Tabela 13).  

 

Tabela 13. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para à determinação da cor dos brotos foliares da 

Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG 

Comp (%)             L*               a*             b*            DE                C          H° 

Variedade 0,000 3,303 0,000 0,766 0,000 0,000 

População 25,683
***

 35,488
***

 28,255
***

 29,958
***

 10,348
**

 0,000 

Progênie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,339 

 Resíduo   74,317 61,209 71,745 69,276 89,652 99,660 

h²ind (%) 25,683 38,791 28,255 30,724 10,348 0,339 

h²prog (%) 50,147 64,846 53,408 56,348 25,147 0,982 

CVe (%) 10,499 45,147 28,440 4,784 16,864 61,426 

CVg (%) 6,172 35,944 17,848 3,185 5,729 3,585 

CVr 0,588 0,796 0,627 0,666 0,340 0,058 

QSV 1 1 1 1 1 0 

QVT 0 0,085 0 0,025 0 0 
L* – luminosidade (branco puro ao preto puro). a* – intensidade de verde (-) e vermelho (+) .b* –

intensidade de azul (-) e amarelo (+). DE – diferença de cor. C – cromaticidade. H° – ângulo de 

tonalidade. Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind - herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. CVe – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVr – coeficiente de variação relativo. QSV – divergência genética quantitativa entre 

subpopulações. QVT – divergência genética quantitativa entre variedades botânicas. 

 
 

Na literatura foram observados diversos trabalhos com o uso do colorímetro 

digital para diferentes finalidades, como por exemplo: avaliar a cor dos frutos em 

variedades melhoradas de banana (Castricini et. al, 2012); verificar a influência do 

tratamento de banana Prata com etileno de acordo com o desenvolvimento da coloração 

da casca (Álvares et. al, 2003); verificar a coloração do amido de mandioca após os 

tipos de secagem (Vilhalva et. al, 2012); avaliar quantitativamente os efeitos da adição 

de urucum (Bixa orellana L.) na cor das gemas dos ovos de galinhas poedeiras ( Harder 

et. al, 2007). 

 

 

4.3      FENOLOGIA 

 

A mangabeira apresentou frutificação durante todo o ano, com exceção da 

variedade speciosa que ainda apresentava, até o momento do estudo, plantas 

improdutivas, o que explica o fato da média geral anual da coleção ser baixa (1,827). Já 

as outras variedades produziram durante todo ano, com acentuada formação dos frutos 
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de junho a outubro (5,083 em uma escala de 0 a 10). De outubro a dezembro os frutos 

foram caindo e dessa forma foram sendo colhidos, demonstrando uma queda da 

presença dos frutos a partir de outubro (0,083) (Tabela 14 e Figura 3). Para Vieira Neto 

(1993, 1994) a frutificação da mangabeira também ocorre praticamente durante todo o 

ano, com maior intensidade entre junho a novembro. No litoral da Paraíba, Aguiar Filho 

et al. (1998) mencionam duas frutificações: a primeira entre abril e maio (início da 

estação chuvosa), com colheita entre julho e setembro, e a segunda entre outubro e 

dezembro (estação seca), com colheita entre janeiro e março. 

Tabela 14. Valores mínimos, máximos, mediana, médias e valor genético (blup) dos 

dados fonológicos da média anual de escala de notas (0 a 10) de folhação 

(FENFl), brotação (FENB), frutificação (FENFr) e floração (FENF) da 

Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

 

FENFl FENB FENFr  FENF 

Min, 2,333 0,916 0,083 0,083 

Max, 8,583 3,916 5,083 2,583 

Mediana 5,833 2,333 1,666 0,583 

Média geral 5,826 2,367 1,827 0,669 

cuyabensis(C) 6,027 2,753 2,976 1,027 

gardineri(G) 6,011 2,361 1,752 0,638 

pubescens(P) 5,226 2,382 1,167 0,452 

speciosa(S) 5,179 1,619 0,688 0,250 

Blup (C) 0 0,329 0,954 0,047 

Blup (G) 0 0,071 0,007 -0,014 

Blup (P) 0 0,142 -0,350 -0,022 

Blup (S) 0 -0,544 -0,611 -0,011 

 

Comparando as quatro variedades botânicas observa-se que a H. speciosa 

var. cuyabensis teve a maior pontuação para frutos durante todo ano (Tabela 14 e Figura 

3), assim como foi observado pelos dados de produção (Tabela 14), mas além disso esta 

variedade também se destaca por apresentar a maior rebrota foliar (FENB) e maior 

floração (FENF), apresentando os maiores valores genéticos, com destaque para o Blup 

= 0,954 para frutificação (Tabela 14). Darrault & Schlindwein (2006) salientam que a 

mangabeira é uma planta autoincompatível, sendo preciso que haja plantas diferentes 

geneticamente no pomar para haver produção. Além disso a presença dos polinizadores 

é de fundamental importância para que ocorra o aumento da taxa de frutificação, assim 

como frutos maiores e com mais sementes. Nos períodos de maior floração deve haver 

redobrada atenção com a presença dos polinizadores na área, para se certificar que haja 

boa produção. 
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Figura 3. Demonstrativo da variação da média de nota (0 a 10) de frutificação por mês, 

durante um ano, de cada variedade botânica da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG. C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa 

var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa  

 

Diferente dos picos de frutificação tem-se o pico de floração que ocorreu 

neste estudo de agosto a dezembro (2,583), e nos outros meses existe uma queda na 

floração (0,083). A média geral é baixa (0,669), demonstrando que existem plantas que 

não produziram flores no decorrer do ano, que é o caso da variedade speciosa e outras 

que produziram muito pouco (Tabela 14 e Figura 4). Na mangabeira a floração ocorre 

normalmente juntamente com a brotação. Na época seca do ano as folhas caem, quando 

começam as primeiras chuvas nascem os novos brotos e logo em seguida as flores. No 

pico de floração pode-se visualizar também frutos maduros (oriundos da estação da 

floração anterior), frutos recém formados e frutos dormentes (frutos fecundados em 

estado de dormência, esperando o melhor momento para desenvolver). São esses frutos 

dormentes que permitem frutificação o ano todo.   

 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C G P S

S O N D J F M A M J J A 



74 
 

 
Figura 4. Demonstrativo da variação da média de nota (0 a 10) de floração por mês, 

durante um ano, de cada variedade botânica da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG. C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa 

var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa  

 

Observa-se que para a folhação houve um período de poucas folhas na 

coleção (2,333) nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro e um pico com 

muitas folhas (8,538) nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, voltando a 

cair em março, abril e maio. A média geral é alta (5,826), se comparada com os valores 

mínimo e máximo, demonstrando que existem árvores na coleção que não perdem 

muitas folhas, que é o caso da variedade gardneri (Tabela 14 e Figura 5). 

Para a fenologia de broto tem-se uma baixa brotação (0,916) no mês de 

setembro que se mantém até junho, mas em julho e agosto aumenta (3,916). A média 

geral é baixa (2,367), demonstrando que existe um padrão de brotação e que mesmo as 

plantas que perdem todas as suas folhas vão rebrotando aos poucos e não de uma vez só 

(Tabela 14 e Figura 6). 

Embora indivíduos de todas as variedades botânicas deste estudo tenham 

florescido em cinco anos (Ganga et al 2010), a maioria dos indivíduos de H. speciosa 

var speciosa floresceu só depois de sete anos, e alguns indivíduos ainda não 

floresceram. A diferença na fenologia de floração entre variedades pode ser relacionada 

com o clima, o fotoperíodo e a diferenças entre a localidade de coleta de germoplasma e 

a ocorrência de cada variedade. Por exemplo, H. speciosa var speciosa ocorre 

principalmente na região Norte e Nordeste do Brasil, uma região mais seca, com solos 
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mais ácidos comparado ao Centro-Oeste do Brasil, onde a coleção de germoplasma foi 

implantada.  

 

 

 
Figura 5. Demonstrativo da variação da média de nota (0 a 10) de folhação por mês, 

durante um ano, de cada variedade botânica da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG. C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa 

var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa  

 

 
Figura 6. Demonstrativo da variação da média de nota (0 a 10) de brotação por mês, 

durante um ano, de cada variedade botânica da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG. C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa 

var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa  
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Os histogramas de freqüências são ótimas ferramentas para a visualização 

clara de como a distribuição fenológica é feita em classes, a brotação (FENB) e a 

folhação (FENFl) apresentaram uma distribuição tendendo a normalidade, onde pode-se 

verificar que a média e a mediana se aproximam muito (Tabela 14), no entanto nos 

outros casos não houve uma tendência a normalidade (Apêndice J). 

Constatou-se que existe variabilidade genética significativa entre as 

variedades botânicas para todos os caracteres fenológicos com exceção do caráter de 

folhação (FENFl). O maior destaque vai para a fenologia de frutificação que apresentou 

a maior variação concentrando 37,425% da variação total. Para todos os caracteres 

avaliados foi verificado variação genética significativa no nível de população, com 

destaque à folhação, concentrando 50,172% da variação total. Não foi verificada 

variação significativa entre progênies (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Percentual (%) dos componentes de variância, em relação à variância total e 

parâmetros genéticos para dados fonológicos relativos a presença de folhas 

(FENFl), brotos (FENB), frutos (FENFr) e flores (FENF) da Coleção de 

Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

Comp (%) FENFl FENB FENFr  FENF 

Variedade 0,000  35,570
***

 37,425
***

 2,731
***

 

População 50,172
***

 22,776
***

 28,215
***

 33,578
***

 

 Progênie 6,104 1,186 1,156 9,547 

 Resíduo   43,723 40,467 33,203 54,143 

h²ind (%) 56,277 59,532 66,797 45,857 

h²prog (%) 78,931 81,067 85,413 71,142 

CVe (%) 14,503 18,252 39,313 53,666 

CVg (%) 16,455 22,138 55,761 49,389 

CVr 1,134 1,213 1,418 0,920 

GSind (%) 8,641 11,957 31,901 23,412 

GSprog (%) 10,233 13,953 36,074 29,160 

QSV 0,507 0,706 0,753 0,305 

QVT 0 0,524 0,499 0,024 
Significância:„***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05. h²ind - herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog – 

herdabilidade a nível de progênies. CVe – coeficiente de variação residual. CVg – coeficiente de variação 

genético. CVreativo – coeficiente de variação relativo. GS(ind) – ganho de seleção individual. GS(prog) – 

ganho de seleção genético. QSV – divergência genética quantitativa entre subpopulações. QVT – 

divergência genética quantitativa entre variedades botânicas. 

 

A herdabilidade individual (h² ind) variou de 45,857% em relação a floração 

até 66,797% em relação a frutificação, para os mesmos caracteres a herdabilidade ao 

nível de progênies (h²prog) variou de 71,142% para 85,413%. O coeficiente de variação 

residual (CVe) variou de 14,503% para folhação  a 53,666% para floração, assim como 
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o coeficiente de variação genético (CVg) variou de 16,455% (folhação) a 55,761% 

(frutificação). De acordo com o CVr, todos os caracteres têm potencial para a seleção, 

indicando ganhos de seleção promissores, como em frutos (GSind = 31,901% e GSprog = 

36,074), já que se trata de um caractere agronomicamente muito importante. Em todos 

os casos a diversidade genética quantitativa entre as subpopulações apresentou valores 

bem altos e entre as variedades foi de baixa a moderada, novamente tem-se destaque 

para a FENFr que apresentou QSV = 0,753 e QVT = 0,499 (Tabela 15).  

 

4.4       ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

Das 36 correlações verificadas entre os caracteres juvenis e adultos, 20 

correlações fenotípicas foram significativas, com destaque para diâmetro da copa (DC), 

altura da planta (AP) e circunferência do caule (CC) das plantas adultas em relação as 

plantas juvenis para os caracteres: taxa de crescimento em diâmetro do caule (TCDC) 

com rF = 0,504, rF = 0,425 e rF = 0,401 respectivamente; taxa de crescimento em altura 

(TCA) com rF = 0,459, r = 0,427 e rF = 392 respectivamente; diâmetro do caule da muda 

a campo (DCJ) com rF = 0,512, r = 0,423 e rF = 386 respectivamente; altura da muda a 

campo (AJ) com rF = 0,471, rF = 0,457 e rF = 431 respectivamente (Tabela 16). Se 

tratando das correlações genéticas 16 foram significativas, com destaque para a 

circunferência do caule (CC) e o número de frutos (NFr) das plantas adultas em relação 

aos caracteres juvenis TCDC (rG = 0,908 e rG = 0,654 respectivamente), TCA (rG = 

0,995 e rG = 0,750 respectivamente), DCJ (rG = 0,957 e rG = 0,633 respectivamente) e 

AJ (rG = 1,000 e rG = 0,722 respectivamente), além de altura da planta (AP) em relação 

à TCA (0,772) (Tabela 17).  

Esses resultados indicam que é possível praticar seleção no estádio juvenil, 

para estes caracteres. Por outro lado, não foram verificadas correlações genéticas 

significativas em caracteres medidos no viveiro com as plantas adultas, demonstrando 

que resultados obtidos no viveiro não são os mais apropriados para se fazerem predições 

quanto ao desenvolvimento futuro das árvores de mangabeira. O estudo de correlações é 

importante, por permitir a seleção de características comercialmente relevantes 

indiretamente, no entanto, estes estudos não permitem tirar conclusões sobre relações de 

causa e efeito, sendo apenas uma medida de associação. (Vencovsky & Barriga, 1992). 

No caso de plantas perenes selecionar precocemente os caracteres que apresentam 
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correlação com plantas adultas é importante para diminuir o tempo necessário para 

seleção. 

 

Tabela 16. Estimativas do coeficiente de correlação fenotípica obtidos no estágio 

juvenil (Ganga, 2008) dos caracteres: taxa de crescimento em diâmetro do 

caule (TCDC), taxa de crescimento em altura da planta (TCA), diâmetro 

do caule da muda no viveiro (DCV), diâmetro do caule à campo (DCJ), 

altura da muda no viveiro (AV) e altura à campo (AJ); com os dados 

biométricos das plantas adultas: diâmetro da copa (DC), altura da planta 

(AP), circunferência do caule (CC), altura da primeira ramificação (AR), 

número de ramificações (NR) e número de frutos (NFr) da Coleção de 

Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG com N=162. 

 

DC AP CC AR NR NFr 

TCDC 0,504
**

 0,425
**

 0,401
**

 0,055 0,245
**

 0,281
**

 

TCA 0,459
**

 0,427
**

 0,392
**

 0,103 0,259
**

 0,247
**

 

DCJ 0,512
**

 0,413
**

 0,386
**

 0,069 0,213
**

 0,305
**

 

AJ 0,471
**

 0,457
**

 0,431
**

 0,132 0,191 0,298
**

 

DV 0,207
**

 -0,024 -0,025 -0,099 0,016  0,042 

AV 0,071 -0,033 -0,104 -0,047 0,013  0,014 
 * e **: significativo a 5% e a 1% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 

 

Tabela 17. Estimativas do coeficiente de correlação genética obtidos no estágio juvenil 

(Ganga, 2008) dos caracteres: taxa de crescimento em diâmetro do caule 

(TCDC), taxa de crescimento em altura da planta (TCA), diâmetro do caule 

da muda no viveiro (DCV), diâmetro do caule à campo (DCJ), altura da 

muda no viveiro (AV) e altura à campo (AJ); com os dados biométricos das 

plantas adultas: diâmetro da copa (DC), altura da planta (AP), circunferência 

do caule (CC), altura da primeira ramificação (AR), número de ramificações 

(NR) e número de frutos (NFr) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira 

da EA/UFG com N=162. 

 

DC AP CC AR NR NFr  

TCDC 0,564
*
  0,542

*
  0,908

*** 
 0,647 0,286 0,654

** 
  

TCA 0,540
* 
 0,772

**
  0,995

***
  0,379 0,170 0,750

***
   

DCJ 0,613
** 

 0,494
* 
 0,957

*** 
 0,714 0,247 0,634

** 
  

AJ 0,554
* 
 0,730**  1,000

***
  0,651 0,162 0,722

***
   

DCV -0,324 -0,248 -0,242 -0,098 -0,181 -0,107  

AV -0,264 -0,321 -0,323 -0,248 0,183 -0,185  

* ,** e ***: significativo a 5% , 1% e a 0,1% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. Valores 

acima de um foram considerados igual a um. 

 

 

Das correlações fenotípicas encontradas entre os caracteres 

morfoagronômicos das plantas adultas destacam-se os seguintes (Tabela 18): número de 

frutos (NFr) em relação à altura da planta (rF = 0,486), diâmetro da copa (rF = 0,407) e 

circunferência do caule (rF = 0,292), o que também foi verificado anteriormente entre os 
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dados juvenis e adultos; massa do fruto (MF) em relação ao comprimento do fruto (rF 

=0,498), diâmetro do fruto (rF = 0,513), número de sementes (rF = 0,510), massa da 

semente (rF = 0,612) e diâmetro do pedúnculo (rF = 0,337), demonstrando que frutos 

maiores, são mais pesados, possuem mais sementes e necessitam de pedúnculos mais 

grossos para sustentar o fruto; altura da planta (AP) e o diâmetro da copa (rF = 0,565), 

demonstrando que plantas maiores também tem copas maiores; comprimento do 

pedúnculo floral (CPF) em relação ao comprimento do pedúnculo do fruto (rF = 0,422) e 

o diâmetro do pedúnculo floral (rF = -0,331), supõe-se que medindo o pedúnculo floral 

já se tenha uma ideia do tamanho do pedúnculo após a formação do fruto e que quanto 

maior o comprimento do pedúnculo floral mais fino ele é.  

Com relação aos caracteres de folha o comprimento e a largura têm 

correlação com o comprimento do entre nó (rF = 0,306 e rF = 0,245 respectivamente),  

comprimento do pecíolo (rF = -0,256 e rF = -0,478 respectivamente) e diâmetro do 

pecíolo (rF = 0,5671 e rF = 0,721 respectivamente), o que pode-se concluir que folhas 

maiores apresentam entre nó maiores e diâmetro do pecíolo mais grossos, por outro lado 

folhas maiores têm pecíolos menores, o que é verificado pela variedade speciosa, que 

possui folhas menores que as outras variedades e pecíolos mais compridos e mais finos, 

no entanto é a que apresenta maior entre nó. O índice de clorofila “a” tem alta 

correlação positiva com o índice de clorofila “b” (rF = 0,8874), assim como em relação 

ao índice de clorofila total (rF = 0,9713), demonstrando que basta o valor de um desses 

índices para fazer inferências. Existe correlação entre a cromaticidade (C) em relação ao 

L (rF = 0,752), ao a* (rF = -0,320), ao b* (rF = 0,792),  ao DE (rF  = 0,7519)  e ao H° (rF 

= -0,157) (Tabela 19).   

Avaliando-se as correlações genéticas dos caracteres agronomicamente 

importantes, encontrou-se alta correlação entre o comprimento e o diâmetro dos frutos 

(rG = 0,955); massa de fruto entre o comprimento (rG = 1,00) e o diâmetro de fruto (rG = 

1,00); número de frutos entre a folhação (rG = 0,596), a floração (rG = 0,664), a altura da 

planta (rG = 0,762) e a circunferência do caule (rG = 0,897). Demonstrando novamente o 

quanto o número de frutos está relacionado com o número de flores, o tamanho da 

árvore e da copa da árvore (Tabela 20). 
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Tabela 18. Estimativas do coeficiente de correlação fenotípica em nível individual (N=192) entre as variáveis número de frutos (NFr), comprimento dos frutos (CFr), diâmetro 

dos frutos (DFr), formato dos frutos (FFr), massa dos frutos (MF), número de sementes (NS), massa das sementes (MS), diâmetro da corola (DCr), comprimento do 

tubo floral (CTF), diâmetro do tubo floral (DTF), comprimento do pedúnculo floral (CPF), diâmetro do pedúnculo floral (DPF),  número de flores (NF), 

comprimento do pedúnculo (CPd), diâmetro do pedúnculo (DPd), altura das plantas (AP), diâmetro da copa (DC), circunferência do caule (CC), altura da primeira 

ramificação (AR), número de ramificações (NR), frutificação (FENFr) e floração (FENF), da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

      * e **: significativo a 5% e a 1% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 

 

 

 

 

 

CFr DFr FFr MF NS MS DCr CTF DTF CPF DPF NF CPd DPd AP DC CC AR NR FENFr FENF 

NFr 0,168* 0,144 0,027 -0,036 -0,046 0,071 -0,081 -0,086 -0,141 0,161 -0,378** 0,122 0,150* -0,113 0,486** 0,407** 0,292** -0,010 0,075 0,664** 0,429** 

CFr 

 

0,927** 0,324** 0,498** 0,259** 0,291** -0,096 -0,077 -0,342** -0,004 0,026 0,048 0,130 0,453** 0,090 0,287** -0,020 0,030 -0,057 0,368** 0,229** 

DFr 

  

0,049 0,513** 0,224** 0,284** -0,066 -0,030 -0,306** 0,071 -0,004 0,070 0,195* 0,515** 0,072 0,280** -0,012 0,068 -0,007 0,397** 0,253** 

FFr 

  

-0,049 0,032 -0,031 -0,045 -0,067 -0,447** -0,102 0,073 -0,089 -0,192* -0,243 0,048 0,022 0,012 -0,061 -0,143 -0,178* -0,130 

MF 

    

0,510** 0,612** -0,105 -0,020 0,029 0,043 0,059 0,017 0,006 0,337** -0,074 0,061 0,054 -0,058 -0,070 0,203** 0,162* 

NS 

     

0,861* -0,09 -0,096 0,082 -0,124 0,224** 0,082 -0,114 0,316** 0,083 0,148 -0,041 -0,070 0,027 0,125 0,021 

MS 

      

-0,069 -0,030 0,009 -0,036 0,050 0,068 -0,038 0,266** 0,189* 0,183* 0,021 -0,084 0,015 0,241** 0,133 

DCr 

       

0,075 0,025 0,113 -0,047 -0,102 -0,082 -0,079 -0,115 -0,108 -0,060 -0,029 0,069 -0,137 -0,122 

CTF 

        

0,131 0,300** -0,107 -0,166* 0,132 -0,061 0,049 -0,040 0,175 -0,152 -0,059 -0,110 -0,123 

DTF 

         

0,026 0,033 0,185* 0,030 0,124 -0,065 -0,008 -0,052 -0,062 0,107 0,024 0,041 

CPF 

          

-0,339** -0,031 0,422** -0,103 0,083 0,047 0,162* 0,054 -0,056 0,093 0,106 

DPF 

           

-0,002 -0,331** 0,254 -0,386** -0,123 -0,241** 0,164* -0,094 -0,305** -0,246** 

NF 

            

0,043 0,209 0,179 0,312** 0,048 0,093 -0,032 0,308** 0,334** 

CPd 

             

0,151* 0,148 0,048 0,051 0,117 -0,020 0,099 0,130 

DPd 

              

-0,138 0,089 -0,124 0,024 0,086 0,073 0,001 

AP 

               

0,565** 0,186** -0,030 0,056 0,421** 0,182* 

DC 

                

0,183** -0,015 0,228** 0,451** 0,188* 

CC 

                 

-0,043 0,080 0,253** 0,339** 

AR 

                  

-0,048 -0,028 0,075 

NR 

                   

0,108 0,031 

FENFr 

                    

0,629** 

 
8
0
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Tabela 19. Estimativas do coeficiente de correlação fenotípica em nível individual (N=192) entre as variáveis ângulo de inserção foliar (Â), comprimento 

entre nó (CE), comprimento foliar (CF), largura foliar (LF), comprimento pecíolo (CP), diâmetro pecíolo (DP), índice de clorofila “a” (CA), “b” 

(CB) e total (CT), coloração dos brotos foliares CIE-L*ab (L* – luminosidade, branco puro ao preto puro; a* – intensidade de verde (-) e 

vermelho (+); b* –intensidade de azul (-) e amarelo (+);  DE – diferença de cor; C – cromaticidade; H° – ângulo de tonalidade), felhação (FENFl) 

e brotação (FENB), da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 
 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

* e **:    significativo a 5% e a 1% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

CE CF LF FF CP DP CA CB CT L a* b* DE C H° FENFl FENB 

Â 0,187
**

 0,152
*
 0,103 0,085 0,139

*
 0,041 -0,012 0,046 0,017 -0,001 -0,109 0,037 -0,025 -0,053 0,131 0,150

*
 -0,136 

CE 

 

0,306
**

 0,245
**

 0,076 0,153
*
 0,133 0,099 0,094 0,099 0,046 -0,113 0,033 -0,04 -0,005 -0,057 0,035 -0,081 

CF 

  

0,817
**

 -0,040 -0,256
**

 0,567
**

 0,144
*
 0,151

*
 0,152

*
 -0,227

**
 0,267

**
 -0,186

**
 0,279

**
 -0,019 -0,104 -0,077 0,174 

LF 

   

-0,577
**

 -0,478
**

 0,721
**

 0,179
**

 0,191
**

 0,190
**

 -0,214
**

 0,338
**

 -0,183
**

 0,287
**

 0,037 -0,074 -0,156
*
 0,220

**
 

FF 

   

0,509
**

 -0,450
**

 -0,128 -0,130 -0,133 0,055 -0,210
**

 0,064 -0,103 -0,079 0,009 0,115 -0,192
**

 

CP 

     

-0,529
**

 -0,031 -0,032 -0,033 0,159 -0,354
**

 0,187
**

 -0,219
**

 -0,051 0,127 0,389
**

 -0,285
**

 

DP 

      

0,241
**

 0,268
**

 0,262
**

 -0,273
**

 0,396
**

 -0,261
**

 0,322
**

 -0,046 -0,088 -0,205
**

 0,286
**

 

CA 

       

0,887
**

 0,972
**

 0,01 -0,040 0,030 -0,003 -0,003 0,049 0,168
*
 0,014 

CB 

        

0,972
**

 0,033 -0,041 0,050 -0,024 0,014 0,049 0,213
**

 0,002 

CT 

         

0,022 -0,042 0,041 -0,014 0,005 0,051 0,196
**

 0,008 

L 

          

-0,746
**

 0,941
**

 -0,955
**

 0,752
**

 0,081 0,162 -0,442
**

 

a* 

           

-0,775
**

 0,807
**

 -0,320
**

 -0,083 -0,345
**

 0,437
**

 

b* 

            

-0,868
**

 0,792
**

 0,128 0,199
**

 -0,452
**

 

DE 

             

-0,535
**

 -0,208
**

 -0,199
**

 0,438
**

 

C 

              

-0,157
*
 0,003 -0,284

**
 

H° 

               

0,073 -0,108 

FENFl 

                

0,065 

 
8
1
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Tabela 20. Estimativas do coeficiente de correlação genética em nível individual (N=139) entre as variáveis comprimento dos frutos (CFr), diâmetro dos frutos 

(DFr), formato dos frutos (FFr), número de frutos (NFr), massa dos frutos (MF), número de sementes (NS), massa das sementes (MS), folhação 

(FENFl), brotação (FENB), frutificação (FENFr) e floração (FENF), altura das plantas (AP), diâmetro da copa (DC), circunferência do caule (CC), 

altura da primeira ramificação (AR), número de ramificações  (NR), da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

 

DFr FFr         NFr MF NS MS FENFl FENB FENFr FENF AP DC CC AR NR 

CFr 0,955
**

 0,150 0,006 1,332
**

 0,242 0,960 0,186 0,321 0,169 0,098 -0,067 0,326 0,035 -0,213 -0,353 

DFr 

 

-0,111 0,063 1,409
**

 0,277 1,078 0,388 0,335 0,353 0,262 0,154 0,326 0,202 0,077 -0,361 

FFr 

 

-0,242 -0,085 -0,066 -0,122 -0,784
**

 0,065 -0,617
*
 -0,471 -0,729

**
 -0,050 -0,529 -0,813

*
 -0,185 

NFr 

   

-0,262 -0,296 -0,035 0,596
**

 0,084 0,874
***

 0,664
**

 0,762
***

 0,648 0,897
**

 0,015 0,418 

MF 

    

0,203 0,496 -0,225 0,573 -0,094 -0,209 -0,619 0,221 0,030 0,205 -0,008 

NS 

     

1,012 -0,274 0,093 -0,178 -0,135 0,074 0,645 0,250 0,095 0,497 

MS 

      

0,168 0,471 -0,021 0,052 0,130 0,947 0,944 0,576 0,438 

FENFl 

       

-0,192 0,643
**

 0,749
***

 0,703
***

 0,571 0,742
**

 0,051 0,062 

FENB 

        

0,235 0,405 -0,482
**

 -0,496 0,101 -0,044 -0,185 

FENFr 

         

0,806
***

 0,809
***

 0,337 0,787
**

 -0,123 0,268 

FENF 

          

0,238 0,096 0,593
*
 0,009 0,104 

AP 

           

0,721
*
 0,642

*
 0,550

*
 0,255 

DC 

            

0,460 0,354 0,834
*
 

CC 

             

0,032 0,477 

AR 

              

-0,120 
      * ,** e ***: significativo a 5% , 1% e a 0,1% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. Valores a cima de um foram considerados igual a um. 
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Ganga (2008) constatou correlação positiva e elevada entre os caracteres de 

altura da planta e o diâmetro do caule (r = 0,76). Embora não sejam expressivas, a 

autora também constatou correlações positivas e significativas entre esses caracteres e o 

comprimento, o diâmetro e o peso dos frutos, concluindo que árvores maiores tendem a 

produzir frutos maiores e mais pesados e, portanto, com maior produção, além disso, 

constatou que frutos maiores possuem mais sementes. Mota (2013) também relata esse 

comportamento com relação ao baru, de que árvores maiores são mais produtivas, cada 

fruto possui uma castanha (semente) e quanto maior o fruto maior a castanha. Por outro 

lado Silva et al. (2001) em cagaiteira, também uma espécie nativa do bioma, afirmam 

que o número de sementes independe do tamanho do fruto, pois as variáveis para 

tamanho, peso de fruto e número de sementes por fruto apresentaram correlação não 

significativa.  

Freitas et al. (2012) perceberam alta correlação positiva e significativa entre 

massa do fruto e massa de semente (r = 0,921), massa do fruto e massa da polpa (r = 

0,963), massa do fruto e diâmetro transversal do fruto (r = 0,978), número de sementes e 

massa de semente (r = 0,912), massa de semente e diâmetro transversal do fruto (r = 

0,923) e massa da polpa com diâmetro transversal do fruto (r = 0,943), chegando a 

conclusão que plantas que possuam frutos com maiores diâmetros transversais tendem a 

apresentar frutos com maiores massas de polpa.  

Vieira (2011) constatou uma correlação positiva e elevada para massa de 

fruto em relação ao comprimento (r = 0,87) e ao diâmetro do fruto (r = 0,93) e entre o 

comprimento e o diâmetro de frutos (r = 0,86). Também encontrou correlação variando 

de moderada a baixa para massa do fruto em relação ao número de sementes e a massa 

das sementes (r = 0,64 a r = 0,40 respectivamente), assim como número de sementes em 

relação ao diâmetro do fruto (r = 0,64), ao comprimento do fruto (0,57) e a massa de 

sementes (0,47). 

Silva Junior et al. (2003), estudando plantas adultas de uma população 

nativa de mangabeira em Sergipe, detectaram um valor alto e significativo para a 

estimativa do coeficiente de correlação entre a altura da planta e a circunferência do 

caule (r = 0,97). Almeida et al. (2003) também relatam uma correlação positiva entre a 

altura da planta e o diâmetro do caule a 20 cm do solo, classificando-a como média (r = 

0,44). Estes trabalhos foram realizados no nordeste utilizando-se exclusivamente a 

variedade speciosa. 
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4.5         ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 

 

Ao analisar o agrupamento utilizando a distância euclidiana padronizada e a 

distância generalizada de Mahalanobis verifica-se que existe alta correlação entre os 

dois métodos, com valores de 0,8 ou mais. No entanto a distância de mahalanobis 

apresentou sempre os melhores coeficientes de correlação cofenética, indicando melhor 

representatividades dos dendrogramas. Observa-se para o dendrograma das progênies 

correlação cofenética (ccof) de 0,899, para as populações ccof = 0,918 e para as 

variedades ccof = 0,843, que neste caso apresentou significância baixa, pelo fato de 

haver apenas 4 variedades botânicas (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Estimativas da correlação cofenética do método de agrupamento UPGMA a 

partir da distância euclidiana média padronizada, a partir da distância de 

Mahalanobis e a correlação entre as duas distâncias através do teste de 

Mantel à 10000 repetições. 

Correlação cofenética Progenie p-valor População p-valor Variedade p-valor 

Mahalanobis 0,8687 0,0001 0,9300 0,0001 0,9740 0,0779 

Euclidiana 0,7825 0,0001 0,8052 0,0001 0,8584 0,0846 

MahaXEucl 0,7931 0,0001 0,7780 0,0001 0,8844 0,0415 

 

No geral observa-se uma menor estruturação entre subpopulações dentro de 

variedades e progênies dentro de subpopulações em relação à estruturação entre 

variedades. O dendrograma com a distância euclidiana agrupa as progênies 59,7, 11, 12, 

14, 13, 10, 54 e 6, mas as progênies 54 e 14 não são classificadas botanicamente como 

speciosa e sim como gardneri (Figura 7). Já o dendrograma com a distância de 

mahalanobis agrupa as progênies 12, 7, 6, 11, 13 e 10 classificadas botanicamente como 

speciosa com exceção da progênie 59 (Figura 8). O dendrograma com a distância 

euclidiana agrupa as populações Jalapão, Mateiro, Dianápolis, São Desidério e 

Alvorada do Norte (Figura 9), com exceção da última população que é classificada 

como gardneri as outras são todas speciosa. Já o dendrograma com a distância de 

mahalanobis agrupa corretamente as populações classificadas como speciosa (Figura 

10).  
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Figura 7. Dendrograma do método de agrupamento hierárquicos UPGMA a partir da distância euclidiana média padronizada para 57 progênies 

de mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, a partir de 24 variáveis morfoagronômicas 
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Figura 8. Dendrograma do método de agrupamento hierárquicos UPGMA a partir da distância de Mahalanobis para 57 progênies de mangabeira, 

da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, a partir de 24 variáveis morfoagronômicas. 
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Figura 9. Dendrograma do método de agrupamento hierárquicos UPGMA a partir da distância euclidiana média padronizada para 29 populações 

de mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, a partir de 24 variáveis morfoagronômicas. Índice das 

populações ver Apêndice B. 
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Figura 10. Dendrograma do método de agrupamento hierárquicos UPGMA a partir da distância de Mahalanobis para 29 populações de 

mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, a partir de 24 variáveis morfoagronômicas. Índice das 

populações ver Apêndice B. 
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Figura 11. Dendrograma do método de agrupamento hierárquicos UPGMA a partir da distância euclidiana média padronizada para 4 variedades 

botânicas de mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, a partir de 24 variáveis morfoagronômicas. C - H. 

speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa 
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Figura 12. Dendrograma do método de agrupamento hierárquicos UPGMA a partir da distância de Mahalanobis para 4 variedades botânicas de 

mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, a partir de 24 variáveis morfoagronômicas. C - H. speciosa 

var. cuyabensis; G - H. speciosa var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa 
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Figura 13. Importância relativa de 26 caracteres morfoagronômicos, e dos 10 caracteres mais informativos, para estudo da diversidade genética 

entre 57 progênies de mangabeira (N=192) da Coleção de Germoplasma da EA/UFG. Índices das variáveis ver Tabela 24. 
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A variedade botânica H. speciosa var. speciosa se distancia geneticamente 

das outras variedades botânicas, o que pode ser verificado tanto nos dendrograma das 

progênies e populações, quanto nos das variedades botânicas. No caso do dendrograma 

das variedades botânicas, pode-se perceber que a diferenciação entre as variedades é 

mais acentuada com a distância de mahalanobis (Figura 12), do que com a distância 

euclidiana (Figura 11), o que é explicado pelo fato da distância de mahalanobis corrigir 

a não ortogonalidade dos eixos provocada pelos dados originais, além de ser uma 

distância quadrática. As variáveis responsáveis por essa separação são: comprimento da 

folha (CF), largura da folha (LF), formato da folha (FF), número de frutos (NFr), 

circunferência do caule (CC), diâmetro da copa (DC), altura da ramificação (AR), 

comprimento do entre nó (CE), comprimento do pecíolo (CP) e altura da planta (AP). 

Pelo critério de Singh (1981), considera-se de menor importância os 

caracteres que apresentam menor variabilidade ou que estão representadas por outras, 

nesse sentido as variáveis de maior importância para diferenciação neste trabalho foram: 

comprimento do pecílo (CP), diâmetro do pcíolo (DP), diâmetro do pedúnculo floral 

(DPF),  diâmetro do fruto (DFr), índice de clorofla a* (CA), altura da planta (AP), 

largura da folha (LF), diâmetro da corola (DCr), altura da ramificação (AR) e 

circunferência di caule (CC) (Figura 13). 

Segundo Freitas et al. (2012), no dendrograma gerado pelo método 

UPGMA, considerando-se como ponto de corte a média das distância euclidiana, 

percebe-se a formação de cinco grupos maiores de genótipos de mangabeira (55 

genótipos oriundos de uma população natural de Porto Nacional-TO): o primeiro grupo 

apresentou bastante similaridade em relação ao diâmetro transversal do fruto, o segundo 

grupo foi formado por estarem entre os genótipos com maiores massas de fruto e 

massas de polpa, o terceiro grupo foi agrupado principalmente por serem os que 

apresentam maiores altura de planta e da ramificação principal, o quarto foi formado 

principalmente em relação à menor altura da planta e menor volume da copa e o quinto 

e último grupo foi formado pelos demais genótipos. 

 

4.6 VARIÁVEIS CANÔNICAS E ANÁLISE DISCRIMINANTE 

 

Em uma abordagem com 24 variáveis morfoagronômicas com N=192, 

obtiveram-se três valores de discriminantes lineares, onde o primeiro (LD1) representa 
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74% da variação dos dados, o segundo (LD2) 16% e o terceiro (LD3) 10% (Tabela 22), 

demonstrando uma separação bem visível da variedade botânica speciosa em relação às 

outras variedades (Figura 14). Neste caso os destaques foram para as variáveis formato 

de folha (FF), largura da folha (LF), comprimento da folha (CF) comprimento do 

pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo (DC), brotação (FENB) e número de ramificações 

(NR) (Tabela 22). 

  Já em outra abordagem, com 40 variáveis, onde foi necessário a retirada da 

variedade botânica speciosa, por não contemplar todas os caracteres morfoagronômicos 

avaliados, com N=139, obteve-se, como é o desejado, apenas duas discriminantes 

lineares LD1=70% e LD2=30%  (Tabela 22), demonstrando que para se separar e 

classificar melhor as variáveis o ideal foi usar apenas as variedades botânicas H. 

speciosa var. cuyabensis, H. speciosa var. gardneri e H. speciosa var. pubescens. Além 

disso, permitiu visualizar, com clareza, a separação da variedade cuyabensis em relação 

as outras duas (Figura 15). As variáveis em destaque neste caso foram: formato do fruto 

(FFr), diâmetro do fruto (DFr), comprimento do fruto (CFr), frutificação (FENFr), 

brotação (FENB), floração (FENF), número de flores (NF), diâmetro do tubo floral 

(DTF), diâmetro do pedúnculo floral (DPF), comprimento do pedúnculo floral (CPF), 

folhação (FENFl), largura de folha (LF), formato da folha (FF), comprimento do 

pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo (DP) e número de ramificações (NR) (Tabela 22). 

Neste trabalho (Figura 14), foram necessárias três funções discriminantes 

para explicar 100% da variância total, o que prejudicou a visualização dos quatro grupos 

de variedades botânicas (grupos pré estabelecidos) num espaço bidimensional. Dessa 

mesma forma, a análise discriminante das 29 populações abordadas nesse trabalho, não 

foi realizada devido ao excesso de funções discriminantes (21 funções discriminantes) 

necessárias para explicar 100% da variação total. 

Para deixar ainda mais claro o quanto essa ferramenta consegue discriminar 

os indivíduos através de dados quantitativos, tem-se a probabilidade de acertos 

calculados, demonstrando que a variedades pubescens se confundem com a gardneri, o 

que é comprovado pela literatura (Monachino, 1945) que demonstra que a pilosidade é a 

principal forma de diferenciar estas duas variedades botânicas, o que não é verificado 

em relação as outras variedades, que mesmo não tendo 100% de acerto têm a maioria 

caracterizada fielmente (Tabelas 23 e 24). 
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Tabela 22. Coeficientes de discriminante linear (%) do agrupamento de quatro 

variedades botânicas de mangabeira, da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG, para 24 variáveis morfoagronômicas com N=192 

e para 40 variáveis morfoagronômicas com N=139.  

Variáveis LD1=74 LD2=16 LD3=10 

 

Variáveis LD1=70 LD2=30 

CF 0,126464 -0,02677 0,066566 

 

CPd 0,006694 -0,00162 

LF -0,16512 0,124424 -0,04443 

 

DPd -0,02181 -0,26706 

FF -3,59151 0,892738 -2,02694 

 

CF -0,0262 -0,04785 

CP -0,11678 0,309404 0,140681 

 

LF 0,146023 0,073373 

DP 0,95186 0,127011 -1,69538 

 

FF 1,05701 1,665476 

Â -0,01275 0,02592 -0,00578 

 

CP 0,184514 -0,10264 

CE -0,02351 0,070775 0,00564 

 

DP 0,48236 0,885793 

AP -0,03751 -0,17711 0,06163 

 

Â 0,02825 0,006008 

DC 0,001165 -0,00063 -0,00031 

 

CE 0,036804 -0,00387 

CC 0,040183 0,001235 0,003567 

 

DCr -0,07518 -0,0494 

AR 0,007006 0,001112 -0,00288 

 

CTF 0,061602 0,032423 

NR 0,25985 0,043312 -0,29927 

 

DTF -0,31569 0,187933 

CA -0,00126 0,003183 0,006916 

 

CPF 0,126609 0,121694 

CB 0,00335 -0,00403 -0,01119 

 

DPF -0,209 1,914639 

CT 0,000549 -0,00022 -0,00111 

 

NF -0,36625 0,096794 

L -0,36704 -0,39304 0,067933 

 

CFr 0,242726 0,331817 

a -0,04647 -0,08258 -0,06321 

 

DFr -0,26985 -0,29138 

b 0,01439 -0,20652 -0,10274 

 

FFr -7,87925 -7,59449 

DE -0,33785 -0,43967 0,017493 

 

NFr -0,0011 0,000572 

C 0,177359 0,318595 0,037812 

 

AP -0,06096 -0,07262 

H 0,005589 0,001348 0,00246 

 

DC 0,001532 -0,00082 

FENFl 0,071877 -0,01823 0,214425 

 

CC 0,011023 -0,00746 

FENB 0,141351 -1,15033 0,166338 

 

AR 0,000588 -0,00024 

     

NR -0,14578 0,355014 

     

CA 0,003666 -0,00244 

     

CB -0,00554 0,006891 

     

CT -0,00055 0,001233 

     

L -0,2835 -0,25067 

     

a -0,04732 -0,0245 

     

b -0,13969 -0,00432 

     

DE -0,28701 -0,17213 

     

C 0,273513 0,193029 

     

H -0,00229 0,000757 

     

FENFl 0,142167 -0,36328 

     

FENB -0,92508 0,006725 

     

FENFr -0,2172 -0,08022 

     

FENF 0,29004 -0,00186 

     

MF -0,01345 0,002127 

     

NS -0,03284 -0,03655 

     

MS 0,090818 -0,02622 
Índices das variáveis ver Tabela 24. 
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Figura 14. Dispersão gráfica de quatro variedades botânicas de mangabeira classificadas por análise discriminante linear, para 24 variáveiveis 

morfoagronômicas  (N=192). C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. 

speciosa var. speciosa. 
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Figura 15. Dispersão gráfica de três variedades botânicas de mangabeira classificadas por análise discriminante linear, para 40 variáveis 

morfoagronômicas (N=139). C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens. 
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Tabela 23. Probabilidade de acertos classificadas por análise discriminante linear para 4 

variedades botânicas de mangabeira a partir de 24 variáveis 

morfoagronômicas (N=192). 

 

H. speciosa var. 

cuyabensis 
H. speciosa var. 

gardneri 
H. speciosa var. 

pubescens 
H. speciosa var. 

speciosa 
H. speciosa var. 

cuyabensis 18 9 0 1 
H. speciosa var. 

gardneri 8 98 13 0 
H. speciosa var. 

pubescens 0 16 15 0 
H. speciosa var. 

speciosa 2 2 0 10 

 

Tabela 24. Probabilidade de acertos classificadas por análise discriminante linear para 3 

variedades botânicas de mangabeira a partir de 40 variáveis 

morfoagronômicas (N=139). 

 

H. speciosa var. 

cuyabensis 
H. speciosa var. 

gardneri 
H. speciosa var. 

pubescens 
H. speciosa var. 

cuyabensis 19 9 0 
H. speciosa var. 

gardneri 10 69 13 
H. speciosa var. 

pubescens 1 12 6 

 

Foi realizada, ainda, análise de variáveis canônicas para discriminar as 

variedades botânicas, utilizando dados de repetições em todas as 40 variáveis 

morfoagronômicas do estudo. Nesta análise a primeira variável canônica apresentou 

70% da variação dos dados e a segunda, 30%, demonstrando que as duas primeiras 

variáveis canônicas representam 100% da variação total dos dados (Figura 16 e Tabela 

25). Como a variedade botânica speciosa não foi discrimina neste caso, reduziu-se para 

24 caracteres morfoagronômicos que representavam sem falhas as quatro variedades 

botânicas estudadas. Encontrou-se 73,5% para a primeira variável canônica, 16,8% para 

a segunda e 9,7% para a terceira, o que significa que as duas primeiras variáveis 

canônicas representaram 90,3% da variação dos dados (Figura 17). Observa-se que a 

variável formato de folha e comprimento do pecíolo são as que mais se destacam para 

se caracterizar H. speciosa var. speciosa (Figura 17).  

A análise das variáveis canônicas permite o descarte daqueles caracteres que 

pouco contribuíram para a variabilidade genética entre os indivíduos avaliados, 

possibilitando economia de tempo, mão de obra e recursos financeiros em futuros 

estudos (Cruz et al., 2014). Dessa forma, para se separar as quatro variedades botânicas 

os caracteres largura da folha (LF), comprimento da folha (CF), diâmetro do pecíolo 
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(DP), comprimento do pecíolo (CP) e comprimento do entre nó (CE) são os que mais se 

destacam (Figura 17). Por outro lado, abordando todos os caracteres (retirando a 

variedade speciosa) os maiores destaques vão para: largura da folha (LF), comprimento 

da folha (CF), comprimento do entre nó (CE), altura da planta (AP), diâmetro do 

pedúnculo floral (DPF), número de flores por inflorescência (NF), frutificação (FENFr), 

ângulo de inserção foliar (Â), folhação (FENFl), floração (FENF) e número de frutos 

(NFr) (Figura 16 e Tabela 25). 

Empregado-se a análise de variáveis canônicas para discriminar as 29 

populações do estudo (N=192), foram retiradas as variáveis morfoagronômicas que 

mais se correlacionavam com as ultimas variáveis canônicas, até chegar em dez mais 

representativas, de 24 variáveis. As duas primeiras variáveis canônicas representaram 

73,7% da variação total (Figura 18), podendo-se observar agrupamentos populacionais 

semelhantes aos verificados nos dendrogramas (Figura 9 e 10). Além disso, observa-se 

o agrupamento das populações do Mato Grosso do  Sul e Sudoeste de Goiás ( Chapadão 

do Sul, Sonora, Coxim, Alcinópolis, Costa Rica e Caçu) que se agrupam separadamente 

das outras classificadas como H. speciosa var. gardneri, dessa forma, para fins de 

conservação, esse grupo deve ser considerado separadamente. As variáveis mais 

representativas foram: comprimento do pecílo (CP), diâmetro do pecíolo (DP), folhação 

(FENFl), largura da folha (LF), compriemnto da folha (CF), número de frutos (NFr), 

circunferência do caule (CC), altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC) e altura da 

ramificação (AR) (Tabela 26). 

Empregada a análise de variáveis canônicas para selecionar dentre os 40 

caracteres morfoagronômicos estudados os mais representativos, a partir de 56 

progênies (N=192), retirou-se os ultimos caracteres com maior correlação em relação as 

ultimas variáveis canônicas, até chegar em dez variáveis. As três primeiras variáveis 

canônicas representaram 71,38% da variação total (Tabela 27). Os caracteres mais 

representativos foram: comprimento da folha (CF), largura da folha (LF), comprimento 

do pecílo (CP), diâmetro do pecílo (DP), compriemnto do fruto (CFr), diâmetro do fruto 

(DFr), formato do fruto (FFr), número de frutos (NFr), folhação (FENFl) e brotação 

(FENB). 
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Figura 16. Dispersão gráfica de três variedades botânicas de mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, classificadas 

por análise de variáveis canônicas para 40 variáveis morfoagronômicas (N=192). Índices das variáveis ver Tabela 25. C - H. speciosa 

var. cuyabensis; G - H. speciosa var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens. 
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Figura 17. Dispersão gráfica de quatro variedades botânicas de mangabeira, da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG, 

classificadas por análise de variáveis canônicas para 24 variáveis morfoagronômicas (N=192). Índices das variáveis ver Tabela 25. 

C - H. speciosa var. cuyabensis; G - H. speciosa var. gardneri; P - H. speciosa var. pubescens; S - H. speciosa var. speciosa. 
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Tabela 25. Variância das variáveis canônicas e o coeficientes de correlação canônica obtidas a partir de 40 variáveis morfoagronômicas, com 

base nas variedades botânicas (cuyabensis, gardneri e pubecens) com N=192 da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da 

EA/UFG. 

   

Correlação associada a 

Variável 

canônica 

Variância 

(autovalor) 

Variâcia 

acumulada  (%) CPd DPd CF LF FF CP DP Â CE DCr 

VC1 1,82 70,024 -0,0807608 0,24599 -0,60778 -0,57516 -0,016 -0,265 -0,2181 -0,367 -0,573 0,1453 

VC2 0,78 100 -0,317674 0,06784 0,176775 0,336093 -0,182 -0,45 0,71035 0,0015 -0,117 -0,07 

   

CTF DTF CPF DPF NF CFr DFr FFr NFr AP 

VC1 1,82 70,024 -0,1434522 0,27576 -0,1299 -0,08344 0,5455 0,0093 0,04374 -0,107 0,3065 0,0846 

VC2 0,78 100 -0,0570581 0,10157 -0,26397 0,709787 0,092 0,1176 0,0478 0,1557 -0,29 -0,495 

   

DC CC AR NR CA CB CT L a b 

VC1 1,82 70,024 0,0311056 0,08007 -0,14655 0,097064 -0,088 -0,045 -0,0687 0,0615 0,0389 0,0405 

VC2 0,78 100 -0,190832 -0,3817 -0,18211 0,00117 0,1854 0,249 0,22476 -0,272 0,4313 -0,221 

   

DE C H FENFl FENB FENFr FENF MF NS MS 

VC1 1,82 70,024 -0,0659756 0,02662 0,015331 -0,08299 0,3388 0,5176 0,34773 0,063 0,0564 0,074 

VC2 0,78 100 0,3497303 0,01393 -0,05972 -0,45236 0,1502 -0,239 -0,1833 0,0143 -0,003 -0,148 
comprimento do pedúnculo (CPd), diâmetro do pedúnculo (DPd), comprimento foliar (CF), largura foliar (LF), comprimento pecíolo (CP), diâmetro pecíolo (DP), ângulo de inserção 

foliar (Â), comprimento entre nó (CE), diâmetro da corola (DCr), comprimento do tubo floral (CTF), diâmetro do tubo floral (DTF), comprimento do pedúnculo floral (CPF), 

diâmetro do pedúnculo floral (DPF),  número de flores (NF), comprimento dos frutos (CFr), diâmetro dos frutos (DFr), formato dos frutos (FFr), número de frutos (NFr), al tura das 

plantas (AP), diâmetro da copa (DC), circunferência do caule a 10 cm do solo (CC), altura da primeira ramificação (AR), número de ramificações até 10 cm do solo (NR), índice de 

clorofila “a” (CA), “b” (CB) e total (CT), coloração dos brotos foliares CIE-L*ab (L* – luminosidade, branco puro ao preto puro; a* – intensidade de verde (-) e vermelho (+); b* –

intensidade de azul (-) e amarelo (+);  DE – diferença de cor; C – cromaticidade; H° – ângulo de tonalidade), fenologia da folha (FENFl) e fenologia do broto (FENB), fenologia do 

fruto (FENFr) e fenologia da flor (FENF), massa dos frutos (MF), número de sementes (NS), mass das sementes (MS).
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Figura 18. Dispersão gráfica de 29 populações de mangabeira (N=192), da Coleção de Germoplasma da EA/UFG, classificadas por análise de 

variáveis canônicas para 24 variáveis morfoagronômicos. Índices das variáveis ver Tabela 25. Índice das populações ver Apêndice B. 

Os círculos representam os intervalos de confiança relativos a cada população. 
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Tabela 26. Variância das variáveis canônicas e o coeficiente de correlação canônica obtida a partir de dez caracteres morfoagronômicos mais 

representativos (selecionados de 24 caracteres), mensurados de 29 populações de mangabeira (N=192) da Coleção de Germoplasma 

da EA/UFG.  

   

Correlações associadas a: 

Variáveis 

Canõnicas 

Variância 

(autovalor) 

Variância 

acumulada (%) CF LF CP DP NFr CC CA b FENFl FENB 

1 8,041 56,683 -0,597 -0,822 0,812 -0,881 0,230 0,100 -0,197 0,318 0,374 -0,344 

2 2,407 73,648 0,311 0,211 0,107 0,036 0,730 0,625 0,258 0,170 0,737 0,246 

3 1,296 82,783 0,429 0,343 0,285 0,140 -0,347 -0,096 0,047 0,327 0,093 -0,681 

4 0,792 88,366 0,386 0,168 0,401 0,165 -0,250 -0,084 0,107 -0,644 -0,005 0,431 

5 0,510 91,962 -0,301 -0,177 0,141 0,322 0,077 -0,284 0,431 -0,067 0,298 -0,165 

6 0,434 95,022 -0,266 0,022 0,062 0,073 -0,278 0,302 -0,179 0,050 0,312 0,305 

7 0,293 97,087 -0,073 0,270 0,132 -0,063 0,278 -0,284 -0,253 -0,051 -0,075 -0,050 

8 0,146 98,113 -0,058 -0,132 0,158 0,203 0,240 0,141 -0,386 0,151 -0,263 -0,034 

9 0,140 99,102 0,200 0,035 -0,067 0,124 -0,105 -0,487 -0,517 0,100 0,194 0,173 

10 0,127 100,000 0,068 0,101 0,129 0,081 -0,040 -0,271 0,428 0,553 -0,105 0,135 
comprimento foliar (CF), largura foliar (LF), comprimento pecíolo (CP), diâmetro pecíolo (DP), número de frutos (NFr), circunferência do caule (CC), índice de clorofila “a” 

(CA), coloração dos brotos foliares - b* –intensidade de azul (-) e amarelo (+), folhação (FENFl) e brotação (FENB).  
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Tabela 27. Variância das variáveis canônicas e o coeficiente de correlação canônica obtidas a partir de dez caracteres morfoagronômicos mais 

representativos (selecionados de 40 caracteres), mensurados de 57 progênies de mangabeira (N=192) da Coleção de Germoplasma 

da EA/UFG.  

   

Correlações associadas a: 

Variáveis 

Canõnicas 

Variância 

(autovalor) 

Variância 

acumulada (%) CF LF CP DP CFr DFr FFr NFr FENFl FENB 

1 8,113 44,975 -0,398 -0,687 0,769 -0,833 0,095 0,203 -0,177 0,458 0,588 -0,183 

2 2,763 60,291 -0,716 -0,573 -0,231 -0,227 -0,219 -0,154 -0,100 -0,236 -0,429 0,303 

3 2,001 71,383 -0,213 -0,097 -0,374 -0,042 0,267 0,192 0,179 0,651 0,358 0,543 

4 1,390 79,087 -0,326 -0,128 -0,064 0,076 -0,603 -0,589 0,134 0,095 0,203 -0,418 

5 1,172 85,584 -0,241 -0,143 -0,171 0,057 0,487 0,493 0,037 -0,190 0,327 -0,323 

6 0,751 89,748 0,030 0,067 0,306 0,414 0,135 0,307 -0,261 -0,173 0,224 0,480 

7 0,621 93,189 0,016 -0,088 -0,123 0,130 -0,287 -0,073 -0,781 0,272 -0,246 -0,091 

8 0,456 95,715 0,156 -0,330 -0,077 0,062 0,024 0,033 0,332 -0,009 -0,135 -0,050 

9 0,402 97,945 0,266 -0,018 -0,096 0,018 -0,408 -0,424 -0,304 -0,345 0,240 0,221 

10 0,371 100,000 0,151 0,179 -0,243 -0,228 -0,050 0,168 -0,162 -0,206 -0,086 0,104 
comprimento foliar (CF), largura foliar (LF), comprimento pecíolo (CP), diâmetro pecíolo (DP), comprimento dos frutos (CFr), diâmetro dos frutos (DFr), formato dos frutos 

(FFr), número de frutos (NFr), folhação (FENFl) e brotação (FENB).  
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4.7       SUGESTÃO DE DESCRITORES MÍNIMOS DE MANGABEIRA 

  

Neste trabalho foram avaliadas em torno de 40 variáveis quantitativas, entre 

agronômicas e morfológicas, o que permitiu que se chegasse a uma proposta de dez 

descritores mínimos para a mangabeira. Nesse ponto foram retiradas da análise as 

variáveis redundantes (formato do fruto, formato das folhas e índices de clorofilas “b” e 

total) assim como a fenologia e a coloração dos brotos foliares. A fenologia (FENFl, 

FENB, FENFr, FENF) pode ser usada como um descritor mínimo, mas como se trata de 

avaliação visual por escala de nota, não é tão confiável quanto os dados de mensuração. 

O sistema CIE-L*ab (L*, a*, b* e DE) é uma ferramenta interessante para diferenciar  

populações recomendando-se o uso de um colorímetro digital portátil para facilitar a 

coleta desses caracteres. 

Para selecionar os descritores mínimos segundo o critério de Singh (1981), 

foram levados em consideração a importância relativa da diversidade genética em 

relação a 26 variáveis. As características que apresentam maior variabilidade também 

apresentam maiores valores de herdabilidade (Cruz et al 2014). Tem-se por esse critério 

as variáveis: comprimento do pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo (DP), diâmetro do 

pedúnculo floral (DPF), diâmetro do fruto (DFr), índice de clorofila “a” (CA), altura da 

planta (AP), largura da folha (LF), diâmetro da corola (DCr), altura da ramificação (AR) 

e circunferência do caule (CC) (Tabela 28). 

 

Tabela 28. Importância relativa de caracteres agronômicos para estudo da diversidade genética entre 

57 progênies de mangabeira, da Coleção de Germoplasma da EA/UFG, e parâmetros 

genéticos associados a esses caracteres. 

 

CP DP DPF DFr CA AP LF DCr AR CC 

S,j 1866,01 1859,15 1562,64 1463,54 1394,83 1334,17 1301,52 1252,67 1250,06 1229,36 

S,j (%) 0,13 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 

H²ind (%) 81,243 87,563 50,734 32,767 33,896 37,517 88,156 23,040 29,319 36,095 

H²prog (%) 92,651 95,347 74,984 58,653 59,879 63,606 95,588 46,564 54,698 62,178 

herdabilidade individual (h²ind);  herdabilidade de progênies ((h²prog); estatística de Singh (S.j); comprimento do pecíolo 

(CP); diâmetro do pecíolo (DP); diâmetro do pedúnculo floral (DPF); diâmetro do fruto (DFr); índice de clorofila “a” 

(CA); altura da planta (AP); largura da folha (LF); diâmetro da corola (DCr); altura da ramificação (AR); circunferência 

do caule (CC). 

 

Em outra abordagem; tem-se os descritores mínimos sugeridos para a 

mangabeira segundo a análise de variáveis canônicas para 57 progênies e 26 variáveis. 

Dessa forma tem-se as variáveis (Tabela 29): diâmetro do pedúnculo (DPd); 

comprimento da folha (CF); diâmetro do pecíolo (DP); comprimento do fruto (CFr); 
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diâmetro do fruto (DFr); número de frutos (NFr); circunferência do caule (CC); altura 

da ramificação (AR); número de ramificações (NR) e índice de clorofila “a” (CA). 

Percebe-se que existe uma relação forte entre os dois critérios, pois 50% das 

variáveis mais importantes são encontradas nos dois critérios, são elas: diâmetro do 

pecíolo (DP), diâmetro do fruto (DFr), circunferência do caule (CC), altura da 

ramificação (AR) e índice de clorofila “a” (CA). Nessa mesma linha percebe-se que 

algumas variáveis mesmo não sendo iguais são muito correlacionadas, como por 

exemplo, largura da folha (LF) com comprimento da folha (CF), diâmetro do fruto 

(DFr) com comprimento do fruto (CFr), diâmetro do pedúnculo floral (DPF) com 

diâmetro do pedúnculo do fruto (DPd), comprimento do pecíolo (CP) com o diâmetro 

do pecíolo (DP) e altura da planta (AP) com número de frutos (NFr). Só para os 

caracteres diâmetro da corola (DCr) e número de ramificações (NR) que não se 

observou ligação, pois se trata de variáveis pouco correlacionadas com outras variáveis, 

talvez por isso tenham sido selecionadas (Tabela 28 e 29).  

Como as variáveis selecionadas pelo critério da análise de variáveis 

canônicas contemplam caracteres menos correlacionados entre si, com exceção do 

comprimento e do diâmetro do fruto, acredita-se que este seja o melhor critério para se 

selecionar os descritores mínimos. Além disso, encontra-se em muitos trabalhos na 

literatura (Menezes Sobrinho, et al. 1999; Costa, et al. 2006; Neitzke, et al. 2010; ), a 

análise de variáveis canônicas como a principal ferramenta para se selecionar 

descritores mínimos em dados de experimentos com repetições e os componentes 

principais para dados obtidos em experimentos sem repetições.  

Mata (2010) utilizou destas duas técnicas para fazer o estudo de diversidade 

genética em germoplasma de arroz, mas se baseia principalmente na análise de variáveis 

canônicas para sugerir os cracteres agromorfológicos mais importantes para aquele 

estudo.  

Dessa forma, as variáveis sugeridas como descritores quantitativos mínimos 

para a mangabeira são: diâmetro do pedúnculo (DPd), comprimento da folha (CF), 

diâmetro do pecíolo (DP), comprimento do fruto (CFr), diâmetro do fruto (DFr), 

número de frutos (NFr), circunferência do caule (CC), altura da ramificação (AR), 

número de ramificações (NR), índice de clorofila “a” (CA) e diâmetro da corola (DCr).  
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Tabela 29. Variância das variáveis canônicas e o coeficiente de correlação canônica obtidas a partir de dez caracteres morfoagronômicos 

mais representativos (selecionados de 26 caracteres) mensurados de 57 progênies de mangabeira (N=192) da Coleção de 

Germoplasma da EA/UFG.  

   

Correlações associadas a: 

Variáveis 

canônicas 

Variância 

(autovalor) 

Variância 

acumulada (%) DPd CF DP CFr DFr NFr CC AR NR CA 

1 4,563 33,730 -0,092 -0,633 -0,921 -0,020 0,107 0,378 0,212 0,316 0,104 -0,304 

2 2,945 55,498 0,084 -0,518 0,164 -0,490 -0,440 -0,458 -0,499 -0,137 0,038 -0,195 

3 1,425 66,027 0,050 -0,240 -0,017 -0,244 -0,255 0,714 0,276 -0,353 0,396 -0,018 

4 1,178 74,735 -0,429 0,279 0,014 -0,621 -0,591 0,018 -0,267 0,550 -0,289 0,076 

5 0,926 81,581 -0,480 0,132 -0,074 -0,395 -0,471 -0,092 0,334 -0,249 -0,099 -0,672 

6 0,797 87,475 -0,327 -0,021 -0,191 0,021 -0,244 0,098 -0,155 -0,374 -0,133 0,282 

7 0,562 91,629 -0,332 -0,388 0,205 0,136 0,004 0,281 0,220 0,121 -0,422 0,128 

8 0,440 94,881 -0,361 -0,097 -0,063 -0,102 -0,161 -0,119 0,062 0,161 0,734 0,045 

9 0,368 97,601 0,457 0,016 -0,086 0,212 -0,027 -0,027 -0,001 0,460 -0,004 -0,323 

10 0,325 100,000 0,109 -0,136 -0,170 -0,291 -0,269 -0,159 0,609 -0,032 -0,048 0,457 
diâmetro do pedúnculo (DPd); comprimento da folha (CF); diâmetro do pecíolo (DP); comprimento do fruto (CFr); diâmetro do fruto (DFr); número de frutos (NFr); 

circunferência do caule (CC); altura da ramificação (AR); número de ramificações (NR); índice de clorofila “a” (CA). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo, nas condições da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG, permitem concluir: 

 Os acessos de H. speciosa var. speciosa são os que mais se diferenciam das outras 

variedades em relação à maioria dos 40 caracteres avaliados. 

 A variedade H. speciosa var. cuyabensis é a mais produtiva e é a que apresenta porte 

mais alto, copa mais ampla e diâmetro do caule mais espesso que as demais, 

destacando-se como a de maior potencial para a seleção baseada em caracteres de 

porte da planta e produtividade. 

 No geral, observa-se uma menor estruturação entre subpopulações dentro de 

variedades e progênies dentro de subpopulações em relação à estruturação entre 

variedades botânicas, com uma tendência de regiões próximas se agruparem 

 As populações do Mato Grosso do  Sul e Sudoeste de Goiás ( Chapadão do Sul; 

Sonora; Coxim; Alcinópolis; Costa Rica e Caçu) formam um grupo específico com 

base nos caracteres avaliados devendo ser considerado separadamente no manejo da 

coleção.  

 A produção  de frutos está positivamente correlacionada com o número de flores, 

tamanho da árvore e diâmetro da copa. 

 O desenvolvimento inicial de plantas a campo está correlacionado com a produção 

da planta adulta permitindo a seleção no estádio juvenil. 

 Os descritores quantitativos mínimos sugeridos para a mangabeira são: diâmetro do 

pedúnculo (DPd); comprimento da folha (CF); diâmetro do pecíolo (DP); 

comprimento do fruto (CFr); diâmetro do fruto (DFr); número de frutos (NFr); 

circunferência do caule (CC); altura da ramificação (AR); número de ramificações 

(NR); clorofila “a” (CA) e diâmetro da corola (DCr). 

 Em razão dos progressos esperados; a coleção pode ser usada como campo de 

sementes ou jardim clonal, coletando sementes ou gemas nas plantas superiores e 

mantendo intacta a coleção de germoplasma. 
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tonalidade..................................................................................... 
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Apêndice J. Histogramas representando a distribuição de frequências dos 

dados fonológicos de escala de notas (0 a 10) de folha (FENFl), 

broto (FENB), fruto (FENFr) e flor (FENF) da Coleção de 

Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG................................... 
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Apêndice A. Croqui da distribuição das progênies de mangabeira na Coleção de 

Germoplasma da EA/UFG. 
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Apêndice B. Progênies, localidades, e variedades botânicas das matrizes de mangabeira 

do Cerrado representadas na Coleção da EA/UFG. 

Progênie População Código Pop Estado Variedade Código Var 

36 Chapada dos Guimarães cha MT cuyabensis C 

37 Chapada dos Guimarães cha MT cuyabensis C 

38 Chapada dos Guimarães cha MT cuyabensis C 

39 Jaciara jac MT cuyabensis C 

40 Rondonópolis- ron MT cuyabensis C 

41 Rondonópolis- ron MT cuyabensis C 

42 Rondonópolis- ron MT cuyabensis C 

35 General Carneiro gen MT gadneri G 

31 Barra do Garça bag MT gardneri G 

32 Barra do Garça bag MT gardneri G 

33 Barra do Garça bag MT gardneri G 

34 General Carneiro gen MT gardneri G 

43 Sonora son MS gardneri G 

44 Sonora son MS gardneri G 

45 Sonora son MS gardneri G 

46 Coxim cox MS gardneri G 

47 Coxim cox MS gardneri G 

48 Coxim cox MS gardneri G 

49 Alcinópolis alc MS gardneri G 

50 Alcinópolis alc MS gardneri G 

51 Alcinópolis alc MS gardneri G 

52 Costa Rcai cor MS gardneri G 

53 Chapadão do Sul chs MS gardneri G 

54 Chapadão do Sul chs MS gardneri G 

3 Barro Alto bar GO gardneri G 

5 Porangatu por GO gardneri G 

14 Alvorada do Norte alv GO gardneri G 

17 Matrinchã mtr GO gardneri G 

18 Goiás gov GO gardneri G 

19 Silvânia sil GO gardneri G 

20 Silvânia sil GO gardneri G 

21 Luziânia luz GO gardneri G 

22 Luziânia luz GO gardneri G 

26 Goiânia goi GO gardneri G 

27 Pirenópolis pir GO gardneri G 

28 Pirenópolis pir GO gardneri G 

29 Pirenópolis pir GO gardneri G 

30 Piranhas pnh GO gardneri G 

55 Caçu caç GO gardneri G 

56 Caçu caç GO gardneri G 

57 Caçu caç GO gardneri G 
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1 Barro Alto bar GO pubescens P 

2 Barro Alto bar GO pubescens P 

4 Campinorte cam GO pubescens P 

15 Alexânia ale GO pubescens P 

16 Alexânia ale GO pubescens P 

23 Goiânia goi GO pubescens P 

24 Goiânia goi GO pubescens P 

25 Goiânia goi GO pubescens P 

58 Niquelândia niq GO pubescens P 

6 Jalapão jal TO speciosa S 

7 Jalapão jal TO speciosa S 

10 Mateiro mat TO speciosa S 

11 Dianópolis dia TO speciosa S 

12 Dianópolis dia TO speciosa S 

59 Japonvar jap MG speciosa S 

13 São Desidério sde BA speciosa S 
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Apêndice C. Histogramas representando a distribuição de frequências da altura das plantas (AP), do diâmetro da copa (DC), circunferência do 

caule (CC), altura da primeira ramificação (AR) e número de ramificações (NR), da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da 

EA/UFG. 
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Apêndice D. Histogramas representando a distribuição de frequências do número de frutos (NFr), comprimento dos frutos (CFr), diâmetro dos 

frutos (DFr) e formato do fruto (FFr=CFr/DFr) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFr 

DFr 

CFr 

FFr 

 
1
2
6
 



124 
 

Apêndice E. Histogramas representando a distribuição de frequências da massa dos frutos (MF), número de sementes (NS) e massa das sementes 

(MS) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 
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Apêndice F. Histogramas representando a distribuição de frequências do diâmetro da corola (DCr), comprimento do tubo floral (CTF), diâmetro 

do tubo floral (DTF), comprimento do pedúnculo floral (CPF), diâmetro do pedúnculo floral (DPF) e número de flores (NF) por 

inflorescência da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 
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Apêndice G. Histogramas representando a distribuição de frequências do comprimento do pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo (DP), ângulo de 

inserção de folha (Â), comprimento do entre nó (CE), comprimento do pedúnculo do fruto (CPd) e diâmetro do pedúnculo do fruto 

(DPd) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 
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Apêndice H. Histogramas representando a distribuição de frequências do índice de clorofila “a” (CA), “b” (CB) e clorofila total (CT), 

comprimento das folhas (CF), largura das folhas (LF) e formato das folhas (FF=CF/LF) da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG. 
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Apêndice I. Histogramas representando a distribuição de frequências correspondentes à determinação da cor da Coleção de Germoplasma de 

Mangabeira da EA/UFG. L* – luminosidade (branco puro ao preto puro). a* – intensidade de verde (-) e vermelho (+) .b* –intensidade de azul (-) e 

amarelo (+). DE – diferença de cor. C – cromaticidade. H° – ângulo de tonalidade. 
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Apêndice J. Histogramas representando a distribuição de frequências dos dados fonológicos de escala de notas (0 a 10) de folha (FENFl), broto 

(FENB), fruto (FENFr) e flor (FENF) da Coleção de Germoplasma de Mangabeira da EA/UFG. 
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