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RESUMO GERAL 

 

SILVA, S. M. da C. e. Caracterização agronômica de variedades botânicas de 

Hancornia speciosa Gomes do Cerrado. 2013. 170 f. Tese (Doutorado em Agronomia: 

Produção Vegetal). Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 2013.
1
 

 

Realizou-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar os aspectos 

fenológicos, caracterizar física e quimicamente os frutos e caracterizar morfologicamente 

as plantas de quatro variedades botânicas de H. speciosa Gomes do Cerrado. O estudo foi 

realizado, no período de junho de 2009 a agosto de 2011, no banco de germoplasma de 

Hancornia speciosa da EA/UFG, localizado em Goiânia, GO, cujas coordenadas 

geográficas são: latitude 16°35’39” S, longitude 49°17’07” W e 733 m de altitude. O solo é 

o Latossolo Vermelho Distrófico, de textura média e relevo suavemente ondulado. De 

acordo com Köppen, o clima da região é do tipo Aw. Para todas as análises estatísticas 

utilizou-se o aplicativo computacional R. As médias foram comparadas pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. No capítulo três avaliaram-se,quinzenalmente,os eventos 

fenológicos de 57 progênies de quatro variedades botânicas de mangabeira. Estes eventos 

foram divididos em fenofases vegetativas e reprodutivas. Para a avaliação, usou-se uma 

escala de notas variando de zero a dez. Os resultados indicam que a folhação das 

mangabeiras ocorre durante todo o ano, com maior intensidade no início do verão. A 

renovação das folhas das mangabeiras ocorre no final da seca, no auge da fase reprodutiva, 

para todas as variedades botânicas. O desenvolvimento e a maturação dos frutos ocorrem 

no período de agosto a novembro até o início do verão. Há variação do período de duração 

e da época de ocorrência dos eventos fenológicos entre as variedades botânicas. No 

capítulo quatro avaliaram-se as principais características físicas e químicas de frutos de três 

variedades botânicas (cuyabensis, gardneri e pubescens). Os frutos das mangabeiras do 

banco de germoplasma de H. speciosa da EA/UFG possuem padrões químicos adequados 

para o consumo in natura. H. speciosa var.pubescens apresentou maior potencial para 

industrialização devido maior ATT. As variedades estudadas mostraram MF, SST, ATT e 

pH acima da média para esta espécie.A variedade pubescens possui frutos maiores, de 

maior massa, maior rendimento de polpa, maior ATT, menor pH e SST/ATT. No capítulo 

cinco caracterizaram-se morfologicamente as quatro variedades botânicas de mangabeiras 

do banco de germoplasma de Hancornia speciosa Gomes EA/UFG. As avaliações 

biométricas foram: Altura da planta (AP); altura da primeira bifurcação (APB); número de 

bifurcações (NB); altura do início da copa (AIC); diâmetro do caule a 20 cm do solo (DC) 

e Área de projeção da copa (APC). Os resultados mostraram que existem diferenças entre 

as quatro variedades botânicas de mangabeira em termos de AP, DC e APC. Nas 

variedades H. speciosa var. gardneri e H. speciosa var. cuyabensis predominam plantas 

com porte mais alto, bifurcações mais altas, maior diâmetro do caule e maior área de 

projeção da copa. A variedade pubescens possui plantas de menor porte, enquanto as da 

variedade speciosa possuem menor diâmetro do caule e área de projeção da copa.  

 

Palavras-chave: Frutas nativas, mangabeira, variedade botânica.  
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GENERAL ABSTRACT 

 

SILVA, S. M. da C. e. Agronomic characterization of botanical varieties of Hancornia 

speciosa Gomes of the Cerrado. 2013. 170 f. Tese (Doctorate inAgronomy: Crops). 

School ofAgronomy, Federal University ofGoiás, 2013.
1
 

 

We conducted this study in order to evaluate the phenological, characterized 

physically and chemically characterize morphologically the fruits and plants of four 

varieties of botanical H. speciosa Gomes Cerrado. The study was conducted from june 

2009 to august 2011, the germplasm bank Hancornia speciosa EA/UFG, located in 

Goiânia, GO whose geographical coordinates place: height 16 ° 35'39 "S, length 49 ° 

17'07" W and 733 m level.The soil is oxisol, medium texture and smoothly undulating 

relief. According to Köppen, the climate is Aw. For all statistical analyzes we used the 

software R. Means were compared by the Scott-Knott test at 5% probability.In chapter 

three were evaluated fortnightly, phenology of 57 progenies of four botanical varieties 

mangaba tree. These events were divided into vegetative and reproductive phenophases. 

For evaluation, we used a scale ranging from zero through ten. The results indicate that the 

flowering mangaba tree occurs throughout the year, with greater intensity in the early 

summer. The renewal of the leaves of H. speciosa occurs at the end of the drought, at the 

peak of the reproductive phase, for all botanical varieties. The development and maturation 

of fruits occur in the period august-november until the beginning of summer. There is 

variation in the duration and time of occurrence of phenological events among botanical 

varieties. In chapter four evaluated the main physical and chemical characteristics of fruits 

of three botanical varieties (cuyabensis, gardneri and pubescens). The fruits of mangaba 

tree germplasm bank of H. speciosa EA/UFG place chemical patterns suitable for fresh 

consumption. H. speciosa var. pubescens had a higher potential for industrialization due to 

higher ATT. The varieties studied showed MF, solids, titratable acidity and pH above 

average for this species. The variety pubescens has larger fruit, higher mass, higher pulp 

yield, higher ATT, lower pH and SST/ATT. In chapter five morphologically characterized 

the four botanical varieties of mangaba tree the germplasm bank Hancornia speciosa 

EA/UFG. The biometric evaluations were: plant height (AP), height of the first fork 

(APB), number of bifurcations (NB) time of initiation of the canopy (AIC), stem diameter 

at 20 cm from the ground (DC) and Area canopy projection (APC). The results showed 

differences between the four botanical varieties mangaba tree in terms of AP, DC and 

APC. In varieties H. speciosa var. gardneri and H. speciosa var. cuyabensis predominate 

sized plants with higher bifurcations tallest, largest diameter and largest area of canopy 

projection. The variety pubescens has smaller plants, while the variety speciosa have lower 

stem diameter and crown APC. 

 

Keywords: Fruits native mangaba tree, botanical variety. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A flora do Brasil é dotada de enorme diversidade de frutos que, pouco a pouco, 

vem sendo explorada economicamente (Mattietto et al., 2003). Neste contexto, as frutíferas 

nativas do Cerrado ocupam lugar de destaque, pois apresentam sabores marcantes e 

peculiares, com elevados teores de vitaminas, proteínas, sais minerais e açúcares. Os frutos 

das plantas nativas do Cerrado, coletados de forma extrativista e predatória, são 

comercializados e consumidos in natura, ou beneficiados na indústria caseira, na forma de 

picolés, sorvetes, doces, bolos, sucos, licores e geleias, com grande aceitação popular. A 

maioria desses frutos possuem elevados teores de açúcares, proteínas, vitaminas e sais 

minerais, além de sabor característico incomparável. Essas particularidades lhes garantem 

espaço no mercado, abrindo perspectivas para fins agroindustriais (Silva et al., 2001). 

No grupo de frutíferas, mais de 50 espécies nativas do Cerrado apresentam 

frutos com grande aceitação pela população, mas quase todas as formas de aproveitamento 

dessas frutas são extrativistas (Aquino & Aguiar, 2007). A importância econômica da 

produção de nativas, como araticum (Annona crassiflora Mart.), pequi (Caryocar 

brasiliense Camb.), baru (Dipteryx alata Vog.), macaúba (Acrocomia aculeata Jacq.), 

mangaba (Hancornia speciosa Gomes), cagaita (Eugenia dysenterica DC.), entreoutras 

tantas, deve-se à possibilidade de seu aproveitamento alimentar, reconstrução da vegetação 

e de ambientes, controle de erosão e conservação de animais e vegetais em vias de 

extinção, em seus habitats naturais (Souza, 2006). 

Existe grande interesse em se conhecer melhor as espécies nativas brasileiras, 

principalmente aquelas que possuem potencial econômico, como a mangabeira. Esta é uma 

frutífera que ocorre espontaneamente nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste 

do Brasil, onde os frutos maduros são muito apreciados para o consumo in natura ou para 

o preparo de doces, sucos e sorvetes (Lederman et al., 2000). Por isso, vem despertando 

crescente interesse por consumidores e setores ligados à industrialização e comércio 

(Rocha, 2002).  
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O mercado para esta espécie, explorada de forma extrativista e utilizada 

naagroindústria (Santos & Nascimento, 1999), encontra-se principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil. Em Sergipe, a mangaba é uma das frutas mais abundantes 

eprocuradas nas feiras livres, atingindo preço superior ao da uva. Já ocorre a 

comercialização em supermercados, em bandejas de isopor revestidas com filme PVC, 

com capacidade para 500 g (Lederman et al., 2000).  

Embora exista uma demanda crescente pelo fruto, o fornecimento de matéria prima é 

relativamente precário, em decorrência do baixo volume de produção e da grande variação 

existente em termos de qualidade dos frutos (Santos & Nascimento, 1999).Assim, há a 

necessidade de identificação de materiais genéticos que, além de produtivos, apresentem 

qualidade para o aproveitamento industrial e/ou consumo in natura, sendo isso de 

fundamental importância para formação de pomares (Chitarra & Chitarra, 1990). 

Os estudos sobre a mangabeira ainda são recentes e em número limitado, 

quando comparados a outras frutíferas. Algumas pesquisas já foram desenvolvidas com o 

intuito de descrever a variabilidade presente em populações naturais e caracterizar 

morfologicamente as árvores e frutos,mas, a maioria destes trabalhos foi realizada no 

Nordeste do Brasil e com apenas uma variedade botânica (H. speciosa Gomes var. 

speciosa), de ocorrência generalizada naquela região (Ganga et al., 2010). 

Há necessidade de estudo mais abrangente sobre a mangabeira nesse Bioma, 

por ser essa uma planta com grande potencial frutífero e comportamentos produtivo e 

reprodutivo que indicam ser uma das frutíferas do Cerrado com maiores chances de ser 

trabalhada, visando sua domesticação e incorporação definitiva ao sistema produtivo 

(Silva, 2005). 

Sabe-se que a caracterização agronômica das espécies nativas do Cerrado é 

essencial aos propósitos de sua domesticação e inclusão nos sistemas produtivos. Da 

mesma forma, o maior conhecimento sobre essas espécies, indubitavelmente, auxiliarão na 

conservação e desenvolvimento do Cerrado (Ganga, 2008).  

Há carência de informações sobre a diversidade e as estratégias de adaptação 

da espécie H. speciosa Gomes. São importantes também investigações quanto à 

fenologia,caracterização química e física dos frutos e o acompanhamento do 

desenvolvimento morfológico das mangabeiras.  
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Diante do exposto, os objetivos do presente trabalho foram: avaliar os aspectos 

fenológicos, caracterizar física e quimicamente frutos e caracterizar morfologicamente 

quatro variedades botânicas de H. speciosa Gomes do Cerrado.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CERRADO 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, com cerca de 204 

milhões de hectares, ocupando aproximadamente 24% do território nacional. É 

representado por um mosaico de vegetação natural, incluindo formações florestais, 

savânicas e campestres. Sua maior parte está localizada no Planalto Central que, 

compreende as regiões de elevadas altitudes (Lima & Silva, 2007). Sua diversidade de 

paisagens determina grande diversidade florística (Felfili et al., 2005). O Cerrado e seus 

componentes prestam diferentes serviços ambientais de grande importância para o bem-

estar humano, como regulação hídrica, gasosa e climática, ciclagem de nutrientes, 

polinização, controle biológico, manutenção de populações animais, produção de 

alimentos, matériaprima e recursos genéticos, recreação, entre outros (Durigan, 2007).  

Segundo Parron et al. (2008), o Cerrado tem destaque nos cenários nacional e 

internacional em virtude de sua dimensão e expressiva riqueza biológica, além da 

expressiva produção agropecuária, considerado o celeiro do mundo (Medeiros, 2007). Em 

pouco tempo, os resultados obtidos pela pesquisa transformaram-no no terceiro maior 

produtor de grãos do País e, graças à seleção de forrageiras adaptadas às condições da 

região e ao desenvolvimento de técnicas de manejo do gado, o presente bioma já abriga 

mais de 40% do rebanho bovino nacional. A região constitui-se na grande alternativa para 

a produção de alimentos, tanto para consumo interno, como para a exportação de 

excedentes. Diante desse quadro, um dos maiores desafios atuais da pesquisa é o de 

desenvolver tecnologias agropecuárias que assegurem a eficiência social, produtiva e 

econômica e, ao mesmo tempo, mantenham, em longo prazo, os recursos naturais e a 

biodiversidade (Aquino et al., 2008). 

Infelizmente, o Cerrado é visto pelos tomadores de decisões, quer sejam 

planejadores, financiadores ou agricultores, apenas como substrato a ser ocupado para 
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expansão da agropecuária e urbanização. Em termos de superfície, esta expansão acontece 

em taxa estimada de 3% ao ano, e já determinou a conversão de, pelo menos, 50% da 

vegetação original de Cerrado em agricultura convencional, pastagem ou mesmo áreas 

urbanas.  

Se forem incluídas áreas relativamente perturbadas com pastagem nativa, este 

número deve subir ainda mais, podendo chegar a 80%. Esta perda é irreparável, uma vez 

que a espécie poderia fornecer matéria prima de grande valor econômico para o futuro, ou 

ter papel chave na manutenção do equilíbrio do ecossistema (Felfili et al., 1994). Segundo 

Sanoet al. (2010), a riqueza e a biodiversidade do Cerrado estão ameaçadas pelo avanço 

das atividades agropecuárias que reduzirama cobertura original do Cerrado brasileiro em 

60,5%.  

Estudos indicam que a área atual do Cerrado coberta por vegetação nativa, em 

suas diversas fisionomias, seja de cerca de 40% a 50% da sua área total. Localizado na 

porção central do País, compreendido entre os paralelos 3° e 24° de latitude Sul e 41° e 63° 

de longitude Oeste, mantém áreas de transição com a maioria dos biomas brasileiros, 

exceto com o Pampa, no Sul do Brasil (Lima & Silva, 2007). O Cerrado abrange como 

área contínua os Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, parte da Bahia, Ceará, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo, 

e também ocorre em áreas disjuntas ao norte nos Estados do Amapá, Amazonas, Pará e 

Roraima e ao sul, em pequenas “ilhas” no Paraná (Eiten, 1994). A área core(nuclear)do 

Cerrado está localizada essencialmente no Planalto Central, onde se encontra o divisor de 

águas das três grandes bacias hidrográficas do Brasil, a Amazônica, a do Paraná e a do São 

Francisco (Chaves, 2003).Observa-se nesse bioma grande variabilidade de climas e solos, 

e, certamente, a presença de grande diversidade de fauna e flora (Klink et al., 2004). 

O clima da região do Cerrado caracteriza-se como tropical estacional, com 

duas estações bem definidas, podendo-se distinguir um período chuvoso e outro seco. O 

período chuvoso pode durar de três a seis meses, ou até mais, concentrando-se nas estações 

da primavera e verão (outubro a março) (Chaves & Moura, 2003).  

De maneira geral, em grande parte da área do Cerrado, a estação chuvosa inicia 

entre os meses de setembro e outubro. Existem duas classes de precipitação no início da 

estação chuvosa, uma que varia de 50 mm a 100 mm na porção sul e outra de 0 mm a 50 

mm nas demais áreas da região, que mantêm os mesmos índices pluviométricos registrados 

na estação seca. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os mais chuvosos em 
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grande parte do Cerrado, onde a precipitação média mensal varia de 150 mm a 500 mm, à 

exceção de parte das áreas dos Estados do Piauí, do Maranhão, de Mato Grosso e do Vale 

do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que apresenta precipitação de 0 mm a 100 mm nessa 

época do ano. No que diz repeito à precipitação média anual, os dados climáticos indicam 

a ocorrência de índices de 400 mm a 600 mm no centro-sul do Piauí e em parte doVale do 

Jequitinhonha, em Minas Gerais. À medida que se avança na direção leste para oeste, a 

precipitação total anual aumenta substancialmente, atingindo valores de 2.000 mm a 2.200 

mm, com pequeno núcleo no Estado do Tocantins, que pode chover até 2.400 mm (Sano et 

al., 2008).  

A temperatura média anual do Cerrado está em torno de 22°C e 23°C (Ribeiro 

& Walter, 1998). As mais elevadas acontecem nas estações primavera-verão, com variação 

térmica de 24°C e 36°C, predominando este último valor em grande parte dos Estados do 

Maranhão, Piauí e de Mato Grosso, enquanto os valores mais baixos revalecem nos 

Estados de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso do Sul. De modo geral, existe ma 

tendência de aumento da temperatura mínima no sentido norte-sul. As temperaturas mais 

baixas são registradas nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul, 

cujos valores médios oscilam de 14°C a18°C. As demais áreas do Cerrado apresentam 

temperaturas mínimas anuais de 19°C a 23°C.As médias das temperaturas máximas no 

Cerrado variam de 24°C e 33°C. A radiação solar pode variar de 6.000 cal.cm
-2

.ano
-1

a 

8.600 cal.cm
-2

.ano
-1

 (Sano et al., 2008).  

A água acumulada nos lençóis freáticos abastece nascentes que dão origem a 

seis, das oito maiores bacias hidrográficas brasileiras, exceção apenas para as bacias do 

Uruguai e do Atlântico Sudeste. Essa concentração de chuvas, sucedida por prolongada 

seca, determina a estratégia adaptativa das plantas em buscar água aprofundando suas 

raízes até dez metros no solo. Além disso, a vegetação de Cerrado apresenta outras 

estratégias de adaptação aos períodos de seca, como germinação de sementes na época das 

chuvas e crescimento radicular pronunciado nos primeiros estádios de desenvolvimento 

das plantas (Abramovay, 1999).  

O relevo do Domínio do Cerrado é em geral bastante plano ou suavemente 

ondulado, comumente menores que 3%, estendendo-se por imensos planaltos ou 

chapadões. Cerca de 50% de sua área situa-se em altitudes que ficam entre 300 (na 

Baixada Cuiabana- MT) e 600 m acima do nível do mar; apenas 5,5% vão além de 900m. 

As maiores elevações são o Pico do Itacolomi (1797 m) na Serra do Espinhaço, o Pico do 
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Sol (2070 m) na Serra do Caraça e a Chapada dos Veadeiros, GO, que pode atingir 1676 

m. O bioma do Cerrado não ultrapassa, em geral, os 1100 m. Acima disto, principalmente 

em terrenos quartzíticos, encontram-se os campos rupestres (Coutinho, 2001). 

As rochas que dão origem aos solos do Cerrado são antigas, com idades 

estimadas variando de 570 milhões a 4,7 bilhões de anos. Os solos são profundos e bem 

drenados. Na sua maioria, são ricos em argila e óxidos de ferro, que lhes dão a cor 

avermelhada característica. Os solos são distróficos, ou seja, ácidos, de baixa fertilidade e 

com alta concentração de ferro e alumínio (Alho & Martins, 1995), sendo assim, tóxicos 

para a maioria das plantas cultivadas (Mendes, 1967), pois perderam grande parte dos 

cátions por lixiviação e possuem baixos teores de cálcio, potássio e magnésio. Na fração 

argila predomina a caulinita e os óxidos de ferro e de alumínio, o que explica a sua grande 

capacidade de adsorção de ânions. A acidez relativa é alta, uma vez que o alumínio é o 

cátion trocável predominante. O fósforo, sendo fortemente retido, apresenta 

disponibilidade baixa, constituindo-se no elemento mais carente para qualquer cultura 

(Ferraz, 1987). Segundo Haridsan (2000), pelo fato do Cerrado possuir estoque deficiente 

de macronutrientes, são várias as estratégias de adaptação das espécies nativas a esses 

solos pobres. 

A estrutura fitossociológica do Cerrado é caracterizada por poucas espécies 

que contêm a grande maioria dos indivíduos, apresentando geralmente padrão de 

distribuição espacial do tipo agregado. Este padrão espacial está relacionado às 

propriedades químicas e físicas do solo nos diferentes níveis de profundidade, entre outros 

fatores bióticos e abióticos (Trindade, 2001).  

Superado apenas pela Floresta Amazônica, é o segundo maior bioma brasileiro, 

concentrando um terço da biodiversidade nacional e 5% da flora e fauna mundiais. Sua 

flora é, inclusive, considerada a mais rica dentre as savanas do mundo (Klink, 1996). Boa 

parte da riqueza da flora pode ser explicada pela existência de um mosaico natural de 

ecossistemas que compartilham a paisagem do Cerrado. De acordo com Mendonça et al. 

(2008), cerca de 35% das plantas do Cerrado são típicas da formação Cerrado sentido 

restrito, 30% das espécies de plantas do Cerrado são de matas de galeria, 25% de áreas 

campestres e 10% ainda não estão classificadas.  

A forma, o aspecto, as características e as peculiaridades da vegetação do 

Cerrado têm chamado a atenção de muitos estudiosos da biologia, da botânica, da 

agronomia e de outras áreas profissionais afins. No século XIX, essa região foi percorrida 
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por muitos botânicos e naturalistas, mas foi efetivamente a partir de trabalhos de Warming, 

em Lagoa Santa, uma pequena localidade na área do Cerrado, próxima à Belo Horizonte, 

MG, que a sua vegetação passou a ser conhecida pela comunidade científica internacional 

(Warming & Ferri, 1973). 

As espécies vegetais do Cerrado apresentam importância econômica 

reconhecida, sendo, muitas delas, de uso múltiplo. Exemplos destacados são: a sucupira 

preta (Bowdichia virgilioidesKunth), a faveira (Dimorphandra mollisBenth.), o pacari 

(Lafoensia pacariSaint-Hilaire), o pequi (Caryocar brasilienseCambess), a mama-cadela 

(Brosimum gaudichaudiiTrec.), a pimenta-de-macaco ([Xylopia aromática (Lam.) Mart.]), 

o gonçalo-alves (Astronium fraxinifoliumSchott), a mangaba (Hancornia speciosaGomes) 

e o murici (Byrsonima verbascifoliaRich. Ex. Juss.) (Ribeiro et al., 2003). Almeida et al. 

(1998) citam 110 espécies do Cerrado com potencial de uso madeireiro, ornamental, 

forrageiro e outros. Brandão (1991) relata que são várias as árvores produtoras de 

substâncias medicamentosas de uso popular, assim como arbustos, subarbustos e ervas, 

peculiares a essa formação vegetal. Ressalta-se, ainda, a importância das suas frutíferas 

nativas na dieta popular como complemento alimentar na zona rural (Almeida et al., 1998). 

 

2.2 FRUTÍFERAS NATIVAS DO CERRADO 

 

O hábito alimentar da população do Centro-Oeste brasileiro conserva, em 

parte, a cultura alimentar do homem primitivo, uma vez que as frutas do Cerrado 

continuam presentes na sua dieta, ainda que em escala bem reduzida. Esse fato tem sido 

constatado em trabalhos realizados entre a população rural do entorno de Brasília, DF, em 

cidades de Goiás, da Bahia, bem do Mato Grosso. Atualmente, esse recurso alimentar já 

está escasso nas proximidades das residências das populações dessas regiões, em 

decorrência de outras formas de destinação dos solos. A expansão contínua da fronteira 

agrícola em direção ao Cerrado, a partir da década de 1970, contribuiu bastante para essa 

restrição (Sano et al., 2008). 

O uso das espécies nativas do Cerrado, então, pode ser uma alternativa 

econômica para o aproveitamento sustentável da região. Várias são as espécies que 

possuem utilização regional, e muitas delas enquadram-se em mais de um tipo. Entretanto, 

a atividade ainda é essencialmente extrativista e predatória, sendo o usuário comum, a 
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população local, já que poucas pessoas têm acesso a elas, uma vez que são encontradas 

somente em algumas regiões do País e em poucos meses do ano (Ribeiro et al., 1994).  

Uma das formas de se preservar tão importante ecossistema é a utilização e o 

aproveitamento das espécies da flora e da fauna do Cerrado (Aquino et al., 2008).Além 

disso, representa mais uma alternativa de renda para os agricultores, fornecendo matéria 

prima para a agroindústria e alimentos saudáveis para as pessoas da região (Silva, 2005). 

As frutas nativas brasileiras e, especialmente, as de ocorrência na região do 

Centro-Oeste, já eram usadas pelos povos indígenas desde épocas remotas. Essas espécies 

desempenharam um papel fundamental na alimentação dos desbravadores e colonizadores 

da região, principalmente no que se refere ao fornecimento de vitaminas, e de alguns 

minerais essenciais à saúde. O destaque para o potencial latente dessas frutas foi observado 

após a convenção da biodiversidade realizada no Brasil em 1992, quando se enfatizou os 

recursos genéticos autóctones e seu uso, conferindo valor agregado maior às espécies até 

então relegadas ao segundo plano pelos melhoristas genéticos e agricultores. Até então, as 

informações sobre as frutas nativas na região Centro-Oeste foram publicadas de forma 

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

Graças ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que viabilizaram a sua 

utilização em bases econômicas, a região Centro-Oeste transformou-se num importante 

polo de produção de alimentos. Entretanto, muitos produtos agrícolas, como as frutas 

nativas, tradicionalmente utilizadas pela população local, ainda não foram inseridas no 

contexto do agronegócio brasileiro, seja por aspectos socioculturais, forma de exploração 

extrativista, falta de tecnologia para a produção em larga escala ou mesmo pelo 

desconhecimento do seu potencial de aproveitamento (Agostini-Costa et al., 2010). 

Naves & Chaves (2001) chamam a atenção para a grande quantidade de 

espécies do Cerrado que produzem frutos comestíveis. Segundo Almeida (1998), são mais 

de 50 delas com grande aceitação pela população local. Como exemplos de frutíferas com 

potencial agronômico estão o araticunzeiro (Annona crassiflora Mart.), a cagaiteira 

(Eugenia dysenterica DC), a mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) e o pequizeiro 

(Caryocar brasilienseCambess). Contudo, para que se possa iniciar seu processo de 

aproveitamento econômico e racional, é importante conhecer melhor sua composição e as 

interrelações com os ambientes nos quais vivem. Sem este conhecimento básico, muitos 

trabalhos poderão ser perdidos, por carência de informações importantes do 

comportamento destas plantas em nível natural (Naves et al., 1995). 
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Vieira et al. (2010) listaram as frutas do Cerrado com elevado potencial de 

exploração sustentada em curto prazo, estando, além do araticum, cagaita, mangaba e 

pequi, o baru (Dipteryx alata Vog.); o buriti (Mauritia flexuosa L. F.); o caju-de-árvore-

do-cerrado (Anacardium othonianum Rizzini) e o maracujá-do-cerrado (Passiflora spp.). 

Mais recentemente, a macaúba [(Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.)] voltou a ser 

procurada para extração de óleos e fabricação de sorvete (Junqueira et al., 2012). 

Além do seu consumo in natura ou de forma industrializada, os frutos nativos 

são potenciais para famílias que se favorecem do ecoturismo regional, prática em ascensão 

na região Centro-Oeste. Por serem adaptadas aos solos locais e necessitarem de poucos 

insumos, apresentam baixo custo de implantação e manutenção do pomar.Além de serem 

usadas na formação de pomares domésticos e comerciais, as frutas nativas do Cerrado 

podem ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas ou desmatadas; no plantio 

intercalado com florestais; no enriquecimento da flora; no plantio em parques e jardins; no 

plantio em áreas acidentadas, para o controle de erosão; e no plantio de áreas de proteção 

ambiental. Com sabores acentuados e elevados teores de fibras, vitaminas, sais minerais e 

antioxidantes, essas representam um mercado emergente e potencial a ser explorado, 

principalmente pelos pequenos agricultores inseridos em programas de agricultura familiar 

e agroecologia. E, ainda, utilizar fruteiras nativas como fonte de fitoquímicos para uso na 

alimentação pode oferecer muitas oportunidades para a indústria de alimentos e de 

alimentos funcionais (Vieira et al., 2010).  

Além dessas características, muitas espécies fazem parte da flora apícola do 

Cerrado e suas folhas e cascas são usadas na medicina popular (Silva et al., 2001). Grande 

variedade destas nativas está sendo comercializada em feiras da região Centro-Oeste, nas 

margens das rodovias, nas Centrais de Abastecimento (CEASAS) e até mesmo em redes de 

hipermercados, com preços competitivos e com grande aceitação pelo consumidor (Vieira 

et al., 2010). 

Segundo Pereira et al. (2001), as espécies nativas do Cerrado com potencial 

econômico são, em sua maioria, dicotiledôneas perenes e lenhosas, e têm porte arbustivo 

ou arbóreo e, provavelmente, alógamas. Para viabilizar o cultivo comercial dessas espécies 

em menor tempo possível, a propagação assexuada ou clonagem deve ser buscada a todo 

custo, pois constitui passo fundamental e verdadeiro atalho, que permite a fixação de 

caracteres desejáveis de qualquer indivíduo selecionado, inicialmente, diretamente da 
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natureza ou obtido a partir de cruzamentos dirigidos (hibridações) entre paternais com 

caracteres desejáveis e complementares. 

O interesse industrial pelas frutas nativas do Cerrado foi intensificado após os 

anos 40 do século XX. A mangaba, por exemplo, foi explorada durante a Segunda Guerra 

Mundial, para produção de látex. O babaçu (Orbignya phalerata Mart.) e a macaúba foram 

estudados na década de 70 em decorrência da crise do petróleo e mostraram grandes 

possibilidades para utilização em motores de combustão, em substituição ao óleo diesel. O 

pequi já foi industrializado, sendo o seu óleo enlatado e comercializado. A polpa e o óleo 

da macaúba são utilizados na fabricação de sabão de coco. O palmito da guariroba 

(Syagrus oleracea Becc.), de sabor amargo, começou a ser comercializado em conserva. 

Os sorvetes de cagaita, araticum, pequi e mangaba fazem sucesso nas sorveterias de muitos 

Estados brasileiros, especialmente no Nordeste (Avidos & Ferreira, 2003). Através da 

adaptação e do desenvolvimento de técnicas de beneficiamento dessas frutas nativas, 

observam-se importantes produtos culinários regionais.  

Apesar de conhecidas, em geral, essas espécies são negligenciadas pela maioria 

da população, e utilizadas apenas de forma restrita por comunidades locais. No entanto, 

essas podem ser cultivadas, domesticadas e melhoradas, podendo produzir frutas de melhor 

qualidade. As frutas nativas representam uma alternativa importante para a agricultura 

familiar e podem ser consideradas “plantas do futuro” (Vieira et al., 2010). 

Os consumidores têm aumentado suas expectativas quanto às novidades em 

produtos, e diminuído sua fidelidade às marcas tradicionais, tornando o mercado de 

alimentos muito competitivo (Wille et al., 2004). Assim, a tecnologia de alimentos vem 

agregando valor a esses frutos, além de proporcionar o seu consumo ao longo de todo ano, 

e disponibilizá-los também, para todo o País. Neste contexto, essa constitui-se em 

atividade econômica promissora, dada à diversidade e à potencialidade de suas espécies 

serem utilizadas não só como alimento nutritivo, mas principalmente como matéria prima 

para o processamento industrial (Damiani, 2009). 

É considerado escasso o conhecimento sobre espécies frutíferas nativas do 

Cerrado, frente à velocidade com que vem sendo realizada a abertura de fronteiras 

agrícolas na região, havendo a necessidade de mais estudos para que se não sejam 

ameaçadas pelo risco de perda deste importante potencial (Lima, 2008). Atualmente, existe 

grande interesse em se conhecer melhor as espécies nativas deste bioma, principalmente 

aquelas que possuem potencial econômico, como a mangabeira. 
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Os programas governamentais pouco incluem as fruteiras nativas do Cerrado 

como tema ou fonte de alimentação alternativa. Via de regra, esses programas utilizam 

produtos oriundos de outras regiões e, consequentemente, induzem a um padrão de 

consumo baseado em alimentos que não são produzidos localmente(Vieira et al., 2010). 

É necessária a conscientização dos agricultores para que se resgate e valorize o 

conhecimento sobre o seu uso na alimentação das famílias. Além disso, são necessários 

programas de governo que incentivem esse uso e apoiem iniciativas para identificar as 

técnicas e as estratégias de manejo, beneficiamento e comercialização de fruteiras nativas 

que existem nas comunidades. Tal como ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 

o contínuo investimento na conservação in situ e ex situ desses recursos genéticos é 

fundamental, tendo em vista as ameaças que a flora nativa vem sofrendo como um todo. 

Também são necessárias ações de pesquisa participativa com as comunidades rurais, por 

meio de formas interativas de participação que valorizem os interesses e valores locais, que 

consolidem os princípios da agroecologia e fortaleçam as capacidades das comunidades 

locais para a aprendizagem socioambiental (Vieira et al., 2010). 

Segundo Junqueira et al. (2012), entre as frutíferas, as espécies mais 

procuradas atualmente, em ordem de importância são pequi (Caryocar spp.), mangaba 

(Hancornia spp.), araticum (Annona crassiflora), caju do cerrado (Anacardium spp.), 

maracujás nativos, baru (Dipterix alata), cagaita (Eugenia dysenterica). Mais 

recentemente, a macaúba voltou a ser procurada para extração de óleos e fabricação de 

sorvetes. Nenhuma dessas espécies vem sendo cultivada em escala comercial. Toda a 

comercialização é baseada no extrativismo.  

De acordo com o art. 21 do Novo Código Florestal (Lei Nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012), nas áreas de reserva legal é livre a coleta de produtos florestais não 

madeireiros. Entretanto, segundo o art. 37, o comércio de plantas vivas e outros produtos 

oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente e de registro 

no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei n
o

, sem prejuízo de outras exigências 

cabíveis. Além disso, a Lei 9.605/98, art. 46, estabelece que seja crime ambiental receber 

ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de 

origem vegetal, sem exigir a apresentação de licença do vendedor, outorgada pela 

autoridade competente. A penalidade para esta infração corresponde à detenção de seis 

meses a um ano e multa. Em alguns casos, o acesso ao patrimônio genético deve também 
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estar autorizado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético Nacional (CGEN) 

conforme a medida provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001. Nos casos de coleta e 

comercialização de sementes, é necessário observar também o disposto na Instrução 

Normativa Nº 56/2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 

regulamenta a produção, comercialização e a utilização de sementes e mudas das espécies 

florestais nativas e exóticas. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Junqueira et al., 2012). 

Mesmo quando autorizados legalmente, a maioria dos extrativistas age 

conforme as exigências do mercado comprador. Para tal, colhem os frutos de melhor 

qualidade. Às vezes, preferem viajar por mais de 300 quilômetros para buscar frutos 

melhores e atender as exigências do mercado. Essa é uma prática comum durante as safras 

de pequi, mangaba e do caju do cerrado. Tal comportamento, sem dúvida, provoca forte 

erosão genética e passa a contribuir para a seleção de material inferior na natureza, uma 

vez que os frutos ruins não são coletados e ficam para perpetuar os indivíduos inferiores. 

Mesmo respeitando os limites estabelecidos nos planos de manejo ou de boas práticas 

exigidos pelos órgãos ambientais e na Instrução Normativa n° 17/2009 (Estabelece normas 

técnicas para a obtenção de produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável 

orgânico), a quantidade de frutos superiores que permanecem no local é bem menor que de 

frutos inferiores que não foram coletados (Junqueira et al., 2012). 

 

2.3 A MANGABEIRA 

 

2.3.1 Ocorrência e descrição da planta 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) pertence à classe Dycotyledoneae, 

ordem Gentianales, família Apocynaceae e ao gênero Hancornia. É uma frutífera lactífera, 

nativa do Brasil, que vegeta espontaneamente no Cerrado, nos Tabuleiros Costeiros e 

Baixadas Litorâneas do Nordeste, onde, encontra-se, quase a totalidade da produção 

nacional (Lederman et al., 2000). Moreira et al. (2004) desenvolveram alguns estudos 

visando à caracterização polínica das espécies de Apocynaceae, com o objetivo de auxiliar 

a taxonomia da família e oferecer subsídios às áreas afins. Entretanto, poucos são os 

estudos conduzidos com intuito de avaliar e caracterizar botanicamente as espécies que 

compõem esta família (Sousa et al., 2007).  
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Por se apresentar sob uma multiplicidade de formas, várias espécies foram 

descritas para o gênero Hancornia, mas trabalhos taxonômicos concluíram pelo status 

monoespecífico do gênero, considerando as demais como sinônimos, formas ou variedades 

(Cavalcante, 1976). Segundo Monachino (1945), a espécie compreende seis variedades 

botânicas que se diferenciam por algumas características morfológicas, principalmente da 

folha e da flor:  

 H. speciosa var. speciosa: pecíolo de 9,0 mm a 15,0 mm de comprimento; limbo com 

cerca de 6 cm de comprimento e 2,0 cm de largura; glabra; pedicelos glabros; cálice 

glabro ou raramente pubescente externamente; 

 H. speciosa var. maximiliani: limbo com comprimento e largura um pouco menor e o 

pecíolo um pouco mais curto do que a variedade típica; pecíolo com cerca de 8,0 mm 

de comprimento; limbo de 5,0 cm a 6,0 cm de comprimento e 2,0 cm a 2,5 cm de 

largura; 

 H. speciosa var. cuyabensis: pecíolo de cerca de 3,0 mm de comprimento; limbo de 

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

externamente; corola grande, glabra externamente; 

 H. speciosa var. lundii: pecíolo com 3,0 mm a 5,0 mm de comprimento; limbo com 

5,0 cm a 7,0 cm de comprimento e 3,0 cm de largura; pedicelos pubescentes; cálice 

cerdoso-pubescente externamente; corola com lóbulos pubescentes externamente;  

 H. speciosa var. gardneri: pecíolo curto como a variedade lundii, limbo com 7,0 cm 

a 10,0 cm de comprimento e cerca de 4,0 cm de largura, glabro na face dorsal ou 

pubescente na parte inferior da nervura central; 

 H. speciosa var. pubescens: ramos densamente pubescentes; pecíolo curto como nas 

variedades gardneri e lundii, pubescente; limbo pubescente na parte inferior, com 6,0 

cm a 12,0 cm de comprimento e 3,0 cm a 6,0 cm de largura; corola maior com 

lóbulos cerdoso-pubescentes, tubo pubescente externamente.  

 

Rizzo & Ferreira (1990) realizaram um estudo de ocorrência de variedades de 

mangabeira no Estado de Goiás, incluindo o atual Estado do Tocantins. Com base em 

caracteres morfológicos, os autores relatam a existência de três variedades botânicas, H. 

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

variedade típica speciosa apresenta pecíolo com 9 mm a 15 mm de comprimento e lâmina 

foliar até 6 cm de comprimento e 2 cm de largura. Essa ocorre nas regiões da divisa com a 
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Bahia, Piauí e Maranhão, estendendo-se até o paralelo 13°S, portanto, no Estado do 

Tocantins. As outras duas variedades possuem pecíolo com comprimento de 3 mm a 5 mm 

e lâmina foliar com 6 cm a 12 cm de comprimento e 3 cm a 6 cm e largura e apresentam 

distribuição em quase todo Estado de Goiás. As variedades gardneri e pubescens 

diferenciam-se por ter a primeira, folha glabra e a última pubescentes na face abaxial. 

A espécie (mangaba, manguaba, tembiú, tembiucatu) já era bastante conhecida 

pelos índios quando da descoberta do Brasil, que a batizaram com o nome que, em tupi, 

quer dizer “coisa boa de comer” (Ferreira, 1973). É uma árvore de porte médio (2 m a 10 

m de altura), podendo chegar até 15 m, de copa ampla, às vezes mais espalhada do que 

alta, ramos numerosos, separados e bem formados, de córtex levemente suberoso. O caule 

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

Toda planta exsuda látex de cor branca ou róseo-pálida (Lederman et al., 2000). 

Segundo Aguiar Filho et al. (1998), os seus frutos são classificados como baga, 

de formato elipsóide, oscilando entre 5 g e 50 g de massa, com média de 21 g, coloração 

amarela ou esverdeada, com ou sem pigmentação vermelha, cuja maturação geralmente 

ocorre dois dias após a colheita. Ledoux (1968) cita a ocorrência de frutos coletados da 

população de plantas de mangabeiras da Ilha de Marajó, de 27-32 mm de altura e 14-17 

mm de largura com até 35 sementes, e os coletados da população de Porto Platon de 20-55 

mm de altura e 18-38 mm de largura. Andersen & Andersen (1988) citam frutos de até 60 

mm de comprimento e sementes de 7-8 mm de diâmetro, de formato discóide.  

Em geral, o fruto de mangaba é composto de cerca de 77% de polpa, 12% de 

semente e 11% de casca (Narain, 1990). Esses valores podem sofrer variações conforme a 

planta matriz e a região de origem, como evidenciam Aguiar Filho et al. (1998), os quais 

observaram que frutos procedentes no Nordeste apresentam médias de 86,5% de polpa, 

9,0% de semente e 4,5% de casca.  

 

2.3.2 Fenologia 

 

O Cerrado engloba uma gama de ecossistemas com características paisagísticas 

e ecológicas das mais variadas, sendo reconhecido, basicamente, pelo predomínio do 

cerrado sensu lato em suas diversas expressões fisionômicas (Coutinho, 2006). Somam-se 

a esse mosaico, outras formações, tais como as florestas de galeria e paludosas, veredas e 
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campos úmidos, que contribuem para a grande heterogeneidade ambiental e diversidade 

florística (Tannus & Assis, 2004).  

Um dos passos iniciais para o conhecimento das espécies nativas do Cerrado é 

o estudo de sua biologia e, em particular, de sua fenologia (Ribeiro et al., 1982). Fenologia 

é o estudo das fases ou atividades do ciclo de vida de plantas ou animais e sua ocorrência 

temporal ao longo do ano, o que contribui para o entendimento dos padrões reprodutivos e 

vegetativos de plantas e animais que delas dependem. As fenofases se caracterizam 

em(Morellato, 1995): 

 Brotação – período em que ocorre o aparecimento de primórdios foliares até o 

surgimento de folhas novas não expandidas;  

 Folhas jovens–período em que as folhas são jovens e estão em expansão nos ápices 

dos ramos, apresentando coloração verde clara;  

 Folhas maduras–folhas completamente expandidas com coloração verde escura; 

 Folhas senescentes–período que precede à abscisão foliar, caracterizado por mudança 

na tonalidade das folhas, passando a apresentar coloração amarelada na maioria das 

vezes;  

 Flor–flores abertas;  

 Frutos verdes–frutos verdes em desenvolvimento;  

 Frutos maduros–frutos com desenvolvimento completo, prontos para a dispersão. 

 

Através da fenologia podem ser estudadas as causas e as manifestações 

fisionômicas dos fenômenos de floração, frutificação, queda de folhas e brotação de 

plantas (Piccolo & Gregolin, 1980). 

Numerosos estudos fenológicos, tanto em savanas (Munhoz & Felfili, 2007) 

como em florestas tropicais (O’Brien et al.,2008), têm apontado questõesimportantes em 

relação ao funcionamento dos ecossistemas,tais como magnitude da deciduidade, grau de 

sincronia entreas principais fenofases e causas proximais e finais doseventos fonológicos 

(Williams et al., 1997). 

O conhecimento da fenologia das espécies do Cerrado, de acordo com Araújo 

et al. (1987), é importante para o estabelecimento de critérios científicos que permitam 

melhor aproveitamento de suas potencialidades, especialmente na fruticultura e 

silvicultura, possibilitando, assim, prever épocas de crescimento vegetativo, floração, 

frutificação e dispersão de sementes, embasando a coleta dos frutos de espécies comerciais 
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e a obtenção de sementes para fins silviculturais (Ribeiro et al., 1982).Esse conhecimento 

favorece, ainda, estratégias de recuperação e manejo das áreas nativas com vegetação do 

Cerrado (Araújo et al., 1987). 

Os estudos fenológicos realizados no Cerrado têm detectado diferenças 

marcantes nessa área entre as espécies, quando se comparam diferentes classes de hábito 

(herbáceo-subarbustivo e arbustivo-arbóreo) e modos de dispersão (Batalha & Mantovani, 

2000). O ciclo de vida das espécies arbóreo-arbustivas do Cerrado é perene, e estas 

possuem mecanismos que facilitam sua sobrevivência e reprodução durante o período 

seco, quando aumenta a restrição hídrica (Oliveira, 1998). A existência de estruturas que 

conservam água, como os xilopódios, ou de um sistema radicular bem desenvolvido, que 

muitas vezes pode alcançar camadas mais profundas do solo, onde há água disponível 

(Oliveira et al., 2005), são responsáveis pela manutenção de estruturas aéreas de 

sustentação e fotossintetizantes ao longo do ano (Sarmiento, 1984).  

Assim, além das características intrínsecas das espécies, as variações climáticas 

também influenciam na fenologia, regulando a época, intensidade, duração e periodicidade 

dos eventos fenológicos (Ferraz et al., 1999). O ritmo de floração e frutificação em plantas 

tropicais tem sido atribuído aos fatores climáticos, edáficos e bióticos (Rathcke & Lacey, 

1985), sendo que a oscilação de chuvas parece ser o fator mais significativo.  

Uma característica marcante da vegetação lenhosa do Cerrado é a ocorrência 

de diferentes grupos fenológicos em relação à produção e queda de folhas (Araujo & 

Haridasan, 2007). Tem sido verificado que, com o aumento da severidade da estação seca, 

ocorre maior proporção de espécies decíduas(Williams et al.,1997), sendo que a renovação 

da folhagem está normalmente associada ao período seco (Oliveira & Gibbs, 2000). O 

brotamento, florescimento e frutificação podem ocorrer de maneira menos sazonal, tanto 

na estação seca como na chuvosa,sendo que a floração se concentra no período seco ou na 

transição entre o período seco e o chuvoso (Batalha & Mantovani, 2000), enquanto que as 

espécies do estrato herbáceo florescem e frutificam no final da estação chuvosa (Costa et 

al., 2004). As espécies do estrato lenhoso possuem diferentes estratégias fenológicas que 

lhes permite superar o estresse hídrico sazonal (Oliveira, 1998). Estes são indícios de que 

tanto a produção de folhas, quanto a reprodução de espécies lenhosas do Cerrado não são 

limitadas pela redução de água no solo durante o período seco (Franco et al., 2005).  

Sarmiento (1984) afirma que a sazonalidade na temperatura e precipitação, ao 

longo do ano, define a existência de dois períodos climáticos bem marcados no Cerrado: 
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um quente e úmido, e outro frio e seco. No período seco ocorrem incêndios frequentes 

(Miranda et al., 2002) e o solo está sujeito a um déficit hídrico sazonal nas camadas mais 

superficiais (Franco, 2002). A combinação entre as flutuações climáticas sazonais, as 

características físico-químicas dos solos e a ocorrência de queimadas determinam a 

distribuição, a estrutura e o funcionamento das diferentes formações vegetais deste bioma 

(Furley & Ratter, 1988). 

Felfili et al. (1999) relataram que no Cerrado do Brasil Central, região de clima 

sazonal, com estações chuvosas e secas bem definidas, a pluviosidade tem sido apontada 

como condicionante da fenologia. A combinação entre as flutuações climáticas sazonais, as 

características físico-químicas dos solos e a ocorrência de queimadas determinam a 

distribuição, a estrutura e o funcionamento das diferentes formações vegetais deste bioma 

(Furley & Ratter, 1988).Segundo Costa et al. (2004), a forte influência da sazonalidade na 

vegetação do Cerrado é ocasionada, em parte, pela grande extensão territorial do Bioma.  

Os eventos fenológicos de espécies vegetais pertencentes a cinco gêneros 

nativos do Cerrado foram estudados por Barros & Caldas (1980) e, de acordo com os 

dados obtidos, foi possível estabelecer um padrão fenológico de comportamento particular 

para cada gênero. Os autores constataram que, geralmente, ocorreu maior queda das folhas 

nos meses de menores taxas pluviométricas, enquanto que os eventos emissão de folhas 

novas, floração e frutificação transcorreram, normalmente, no início do período 

chuvoso.No entanto, ainda são escassos os estudos relativos às plantas nativas com intuito 

de melhor conhecer suas fenologias e comportamentos em condições de cultivo. Isso tem 

acarretado dificuldades na utilização dessas espécies, seja como opções de uso econômico, 

ou como forma de recomposição e recuperação de áreas devastadas. 

Em relação à mangabeira, em geral, esta apresenta, no litoral do Nordeste, duas 

florações e frutificações durante o ano. Vieira Neto (1994) relata que a frutificação ocorre 

praticamente durante o ano todo, com maior intensidade entre novembro e junho. Já, 

Bezerra et al. (1997) determinaram a época de produção em Pernambuco como sendo de 

dezembro a maio, com maior concentração entre os meses de janeiro a abril.  

No Cerrado, a mangabeira floresce de agosto a outubro. Observa-se, de 

maneira geral, uma safra de frutos por ano, que ocorre de outubro a dezembro (Silva et al., 

2001) ou de novembro a dezembro, e apenas alguns frutos temporões fora dessa época 

(Ferreira, 1973).  
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Segundo Lima & Scariot (2010), as flores da mangabeira aparecem 

principalmente de agosto a novembro, mas há muitas flores temporãs, ou seja, que 

florescem antes do tempo. Por esse motivo, há frutos nas árvores praticamente o ano todo, 

dependendo da região. Porém, a maior parte da produção de frutos ocorre entre outubro e 

abril, como ocorre no Cerrado de Mato Grosso do Sul, destacando-se os meses de abril e 

maio (Bianco & Pitelli, 1986).  

A floração e a frutificação da mangabeira são irregulares, variando conforme a 

época do ano, de um ano para outro, entre mangabeiras de locais diferentes e até mesmo 

entre árvores de um mesmo local. Mesmo com essa variação, a coleta dos frutos 

normalmente ocorre em uma época certa. No norte de Minas Gerais, por exemplo, os 

frutos são coletados de outubro a janeiro. Já em Sergipe, existe a safra de verão, que vai de 

dezembro a abril, e a safra de inverno, que vai de maio a julho. Na Bahia, a coleta é feita 

de novembro a abril (Lima & Scariot, 2010). 

De acordo com o estudo realizado por Darrault & Schlindwein (2006), a 

mangabeira é autoincompatível, exigindo genótipos diferentes da espécie e polinizadores 

específicos para que ocorram a fecundação cruzada e a produção de frutos. O aumento da 

frequência de polinizadores leva a uma taxa de frutificação mais alta, frutos maiores e com 

mais sementes. Assim, para o incremento da produção de mangabas, é necessário que os 

cultivos sejam estabelecidos em locais que sustentem populações fortes de polinizadores. 

Do mesmo modo, é favorável que estejam inseridos em uma matriz de vegetação natural 

com alta heterogeneidade ambiental e elevada diversidade de plantas, que possam fornecer 

alimento para os polinizadores adultos nos períodos em que a mangabeira não estiver 

florida.Os polinizadores da mangabeira são de diferentes grupos taxonômicos e cada 

espécie tem uma demanda ambiental particular. 

O mecanismo de polinização de H. speciosa é altamente eficiente, de modo 

que em uma só visita, em média, 46% dos grãos de pólen aderidos às peças bucais de um 

visitante são capturados pela superfície estigmática (Oliveira, 2007).Darrault & 

Schlindwein (2002) registraram 77 indivíduos de 33 espécies de visitantes florais de H. 

speciosa, sendo 11 espécies de abelhas e 23 de Lepidoptera, havendo insetos visitantes no 

período da manhã, da tarde e à noite. 
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2.3.3 Exigências edafoclimáticas 

 

A mangabeira encontra condições favoráveis de sobrevivência em 

algunsecossistemas do Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, principalmente em 

áreasrepresentadas por solos de texturas arenosa e média, livres de encharcamento (Aguiar 

Filho et al., 1998). 

A espécie vegeta, predominantemente, em solos pobres em matéria orgânica, 

ácidos e com baixos teores de nutrientes, de bases trocáveis e de baixa retenção de água 

(Vieira Neto& Viegas, 2002), predominantes das regiões doCerrado, Tabuleiros Costeiros 

e BaixadasLitorâneas, estendendo-se desde os Neossolos Quartizarênicos até os Argissolos 

e Latossolos (Lederman et al., 2000). Embora, em circunstâncias naturais as plantas 

suportem estas condições, praticamente não se conhece sua resposta à eliminação desses 

fatores que podem ser limitantes à produção de frutos.  

Clarkson (1985) ressaltou que mangabeiras são menos sensíveis às mudanças 

no ambiente nutricional, apresentando taxa de crescimento menos flexível como resposta 

às mudanças de disponibilidade dos nutrientes essenciais ou, conforme Lambers & Poorter 

(1992), apresentam baixa taxa de crescimento relativo, mas têm mecanismos especiais para 

obter nutrientes quando estes são menos solúveis. Nessas plantas observa-se, geralmente, 

baixa taxa de fotossíntese por unidade de peso seco das folhas, porém estas apresentam alta 

longevidade. 

Alguns autores, entre eles Marschner (1986) e Lambers & Poorter (1992), 

sugeriram a possibilidade de interferência de aspectos genéticos e ou ambientais no 

comportamento das espécies quanto às exigências nutricionais. Epstein (1975) refere-se a 

mecanismos e processos que contribuem para o uso eficiente do nutriente pela planta, 

sendo: geometria radicular, solubilização do nutriente na rizosfera, capacidade de absorção 

em baixas concentrações na solução do solo, alocação interna na planta e necessidade 

funcional do nutriente, que consiste na concentração mínima de um nutriente capaz de 

manter suas funções metabólicas. Isto indica que estas espécies são bastante eficientes na 

extração de nutrientes do solo, sendo, portanto, dignas de maior observação, visando seu 

aproveitamento racional (Naves, 1999). Oliveira Filho et al. (1994), por exemplo, não 

encontraram relação entre o diâmetro do caule das mangabeiras e os teores dos nutrientes 

do solo em plantas bem desenvolvidas, mesmo com baixa disponibilidade do nutriente no 

solo. 
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A aeração e a profundidade são as duas principais exigências da mangabeira 

em relação ao solo. Dentro desses aspectos, os Latossolos, Podzólicos e Areias Quartzozas, 

situados em áreas bem drenadas e sem adensamentos ou compactações, são mais 

adequados ao seu cultivo. Os solos argilosos, devido à menor macroporosidade e drenagem 

mais difícil, são mais propensos a apresentar problemas de encharcamento, não sendo 

indicados ao seu cultivo. Os solos arenosos, pela maior macroporosidade, permitem rápida 

infiltração de água e elevada taxa de oxigenação pouco tempo após o término de uma 

chuva ou irrigação. São, no entanto, mais sujeitos aos efeitos danosos de secas 

prolongadas, requerendo, assim, maior controle da umidade por meio da irrigação, 

principalmente se a falta de água ocorrer nos primeiros meses após o plantio (Vieira Neto, 

2001). 

Mesmo não existindo estudos conclusivos sobre a adubação da mangabeira, 

planta ainda em fase de domesticação, é de consenso geral que as plantas fertilizadas 

apresentam maior desenvolvimento vegetativo e, consequentemente, maior produção de 

flores e frutos em função da resposta dos nutrientes oferecidos (Espíndola & Ferreira, 

2003). 

Com relação à calagem, Vieira Neto (1994) verificou que em solo do tipo 

Latossolo Vermelho-Amarelo, em Sergipe, com pH igual à 5,5, a utilização de calcário na 

quantidade de 1.200 kg.ha
-1

 reduziu a absorção de boro e trouxe repercussão negativa no 

crescimento de mangabeiras. Araújo et al. (2003) concluíram que a aplicação de 4 t.ha
-1

 de 

calcário dolomítico nesse mesmo tipo de solo provocou inibição do crescimento das 

plantas. Com base nos dados disponíveis, Vieira Neto (2001) conclui que nas condições 

acima citadas, deve-se evitar a utilização da calagem para a cultura. 

A mangabeira é uma planta semidecídua ou decídua, nativa de regiões de clima 

tropical, ocorrendo, sobretudo, em áreas de vegetação aberta, com temperatura média entre 

24ºC e 26ºC, embora se encontre em zonas com temperaturas mínimas e máximas de 15ºC 

e 43ºC, respectivamente (Lederman et al., 2000). Apresenta maior desenvolvimento 

vegetativo nas épocas de temperaturas mais elevadas (Andersen & Andersen, 1988; 

Lederman et al., 2000). É encontrada em várias altitudes, desde o nível do mar até em 

áreas com 1.500 m. A pluviosidade pode estar entre 750 mm e 1.600 mm anuais 

(Lederman et al., 2000). 

Apesar da mangabeira ser tolerante a longos períodos de estresse hídrico na sua 

fase adulta, asua produtividade é severamente afetada quando este ocorre. Portanto, o 
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suprimento de água via irrigação favorece o desenvolvimento da planta, contribuindo para 

a precocidade de sua floração e suprindo a demanda hídrica durante os meses de maior 

escassez pluviométrica (Nascimento et al., 2002).  

 

2.3.4 Colheita e pós-colheita 

 

Para Lederman et al. (2000), o ponto ideal de colheita da mangaba não 

estádevidamente determinado, o que faz com que essa atividade ainda seja realizada 

demaneira empírica. Quando fisiologicamente maduro, o fruto sedesprende da planta e cai 

no solo; portanto, este é o melhor indicativo para que sefaça a colheita do fruto na planta, 

evitando-se danos mecânicos que prejudicam asua aparência, além da presença de detritos 

e microrganismos do solo quedepreciam sua qualidade. 

A mudança de tonalidade do fruto de verde-água para amarelo é indicativo de 

ponto de colheita na planta, estádio em que se verifica uma ligeira flacidez dos frutos 

quando pressionados com os dedos(Aguiar Filho et al., 1998). Via de regra, o tamanho do 

fruto nem sempre é utilizado como indicador de ponto de colheita (Lederman et al., 2000), 

porque já foram encontrados frutos que, mesmo pequenos, estavam na sua maturidade 

fisiológica. 

Os frutos ao caírem são colhidos manualmente devem ser depositados em 

caixas decolheita de, no máximo, 10 cm de altura, empilháveis e com testeira que permita 

acirculação do ar entre as caixas. Deve-se evitar mais de duas camadas de frutas porcaixa,e 

esta deve ter o fundo revestido de espuma para evitarquaisquer danos. Essa mesma caixa 

pode ser utilizada para o transportedo fruto para casa de embalagem, o qual, devido à alta 

perecibilidade do fruto, deve ser feito imediatamente após a colheita(Alves et al., 2003).Os 

colhedores podem fazer o uso de luvas plásticas descartáveis, de borrachas oude lonas para 

facilitar a colheita dos frutos, evitando-se manchas nas roupas e irritação dapele (Manica, 

2002). 

Conforme relatam Alves et al. (2003), logo nachegada à casa de embalagem, os 

frutos devem ser lavados em água cloradacontendo detergente, para higienização e 

eliminação da exsudação delátex. Após a secagem, as mangabas destinadas ao mercado de 

frutas in natura, devem serselecionadas, evitando-se aquelas danificadas e/ou com pragas e 
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doenças e, em seguida, embaladas em bandejas de isopor recobertas por filme de 

policloreto de vinila (PVC). 

As pesquisas sobre pós-colheita da mangaba evidenciam resultados que 

mostram a necessidade de mais trabalhos objetivando determinar índices de maturidade 

que assegurem o estabelecimento de um estádio de maturação para a colheita da mangaba 

e desenvolver tecnologias que permitam o pleno amadurecimento do fruto colhido, sem 

prejuízo para a qualidade. Então, é importante determinar tecnologias de manejo de pré e 

pós-colheita, assim como, a determinação do ponto de colheita mais adequado nas 

diferentes regiões. Também é necessário estabelecer uma faixa adequada de temperatura 

para o armazenamento que permita a conservação do fruto por um período superior a 7 – 

10 dias, pelo frio e/ou desordens fisiológicas. Para que novos mercados sejam 

conquistados, no entanto, é necessário estabelecer métodos de conservação pós-colheita 

acessíveis à pequena produção (Alves et al., 2006).  

 

2.3.5 Utilização 

 

Os recursos genéticos de fruteiras apresentam grande oportunidade de negócios 

devido à variabilidade em texturas, aromas e sabores inerentes a cada espécie. Contudo, o 

aproveitamento socioeconômico e a demanda de pesquisas têm sido inibidos, tanto pela 

forte pressão do mercado consumidor de frutas tradicionais de clima tropical e subtropical, 

já adaptadas, como também pelo mercado de frutas de clima temperado, aclimatadas 

(Moraes et al., 1994). Nesse contexto, a oferta de novas alternativas de frutas para o 

consumo in natura e matériaprima para agroindústrias, constitui em preciosa fonte de 

alimentos e riqueza para o País.  

A mangabeira é uma das mais importantes espécies frutíferas do domínio do 

Cerrado. Os frutos são considerados muito nutritivos e de digestão fácil, sendo-lhes 

atribuídas, inclusive, propriedades terapêuticas (Parente et al., 1985). Em algumas regiões, 

partes da planta são utilizadas na medicina popular. A casca, por exemplo, possui 

propriedades adstringentes, e o látex é usado contra a tuberculose, úlceras e herpes (Bahia, 

1979).A madeira da mangabeira é leve, esponjosa, pouco resistente e de baixa durabilidade 

natural, podendo ser utilizada apenas na caixotaria, lenha e carvão (Lorenzi, 1992). A 

árvore, pelo porte e forma da copa, pode ser utilizada na arborização de ruas.  
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Do ponto de vista internacional, a borracha obtida do látex extraído da 

mangabeira é o produto mais conhecido dessa frutífera (Wisniewski & Melo, 1982), a qual 

produz até oito litros de látex por planta, que, apesar de ser considerado de qualidade 

inferior ao látex da seringueira, foi muito utilizado por ocasião da segunda grande guerra, 

sendo, ainda, mais estável do que o da seringueira, conforme Marinho (1999). 

A elevada qualidade do seu látex fez com que a planta fosse objeto de intensa 

exploração, produzindo o que o mercado mundial conhece como “Pernambuco rubber”. No 

entanto, o excelente desempenho técnico e econômico da borracha de Hevea brasiliensis se 

impôs sobre todas as demais espécies, fazendo com que a produção de látex extraído da 

mangabeira fosse abandonada (Wisniewski & Melo, 1982). 

Polhamus (1962) afirma que os rendimentos da mangabeira, como planta 

produtora de borracha são muito reduzidos. Bekkedahl & Saffioti (1948) afirmam que 

mangabeiras adultas, corretamente sangradas, em uma ou duas horas de escorrimento, 

produzem um litro de látex por sangria, produção equivalente à da seringueira. É 

necessário não esquecer que, enquanto a mangabeira é sangrada no máximo três vezes ao 

ano, a seringueira é sangrada, em média, 60 vezes ao ano.  

A mangabeira também pode ser destinada para a recuperação de áreas 

degradadas, permitindo sua utilização auto-sustentável. Como o Cerrado tem sofrido 

intervenções de diversas maneiras e existem muitas áreas degradadas, o aproveitamento 

agroflorestal poderia acontecer na forma de recuperação do solo e proporcionar rendimento 

a médio e longo prazo (Ribeiro et al., 2003).  

Destaca-se, também, o seu potencial alimentício. O fruto é o seu principal 

produto, sendo utilizado no consumo in natura(Vieira Neto, 2001). No Nordeste, o fruto é 

bastante apreciado em decorrência das excelentes características organolépticas e do seu 

elevado valor nutritivo(Lederman et al., 2000; Nascimento et al., 2000).  

Devido ao aroma e sabor característicos, também pode ser usado na produção 

de doces, xarope, compotas, vinho, vinagre e, principalmente, suco, sorvete (Vieira Neto, 

2001), picolé, bombom e pudim (Almeida, 1998). Segundo Parente et al. (1985) e Narain 

(1990), como o fruto é ácido, pode também ser usado no preparo de geleia. Graças ao seu 

alto conteúdo de gomas, que lhe confere propriedades funcionais de agregação, retenção de 

sabor e inibição na formação de cristais, é particularmente utilizado na elaboração de 

sorvetes. 
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Em levantamento realizado nas principais áreas de ocorrência espontânea da 

mangabeira, constatou-se a ausência de plantios comerciais na maioria dos Estados 

produtores, demonstrando, assim, que a totalidade da produção de frutos que chega ao 

mercado e às indústrias de processamento é proveniente de plantas remanescentes. 

Embora, para efeito comparativo, não exista diagnóstico preciso da área anteriormente 

ocupada com plantas nativas de mangabeiras, considera-se que esta espécie vem 

diminuindo em ritmo preocupante (Lederman & Bezerra, 2003). 

Com relação às características químicas, seus frutosapresentam bom valor 

nutritivo, com teor de proteína superior ao da maioria das espécies frutíferas. Os altos 

conteúdos de sólidos solúveis totais associados à alta acidez, além do sabor peculiar, 

conferem à mangaba sabor muito apreciado. A quantidade de açúcar em relação aos 

sólidos solúveis totais corresponde à, aproximadamente, 77% e, a de açúcares redutores 

59% em relação aos totais (Parente et al., 1985).  

Uma característica importante para seu consumo é o elevado teor de ácido 

ascórbico presente na polpa, que a coloca entre as frutas consideradas ricas fontes de 

vitamina C, mais que os cítricos, citados como referência com relação à esta vitamina 

(Alves et al., 2000). Estudos realizados na Embrapa Agroindústria Tropical mostraram que 

o teor de vitamina C nos frutos dessa espécie pode chegar a 139 mg.100g
-1

 (Moura et al., 

2002). 

Borges et al. (2000),caracterizaramquimicamente frutos da mangabeira, 

observaram, em 100 g de polpa, 30 mg de vitamina A, 40 mg de vitamina B1, 40 mg de 

vitamina B2, 33 mg de vitamina C, 0,7 g de proteínas, 0,3 g de lipídios, 41 mg de cálcio e 

18 mg de fósforo. Alves et al. (2000) obtiveram 86% de rendimento de polpa, 16,72 ºBrix 

de teor de sólidos solúveis totais e acidez total titulável de 1,77%. O teor de compostos 

fenólicos, em média de 0,31%, é comparado ao encontrado no pedúnculo do cajueiro anão 

precoce, um fruto bastante adstringente se ingerido in natura. 

Mattietto et al. (2003) trabalhando com frutos de mangaba provenientes de 

Belém, PA, observaram elevado teor de proteína (3,41%). Esse teor de proteína superior 

em relação à maioria das frutas já havia sido mencionado por Vieira Neto (1994).  

Sabe-se que existem poucos estudos de caracterização da polpa da mangaba. 

Os valores encontrados pelos autores desses trabalhos, em sua grande maioria, basearam-se 

nos valores referenciados por Villachica (1996), Mosca (1996) e Lederman et al. (2000).  
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Segundo o MAPA (2000), o regulamento técnico para fixação dos padrões de 

identidade e qualidade para polpa de mangaba, apresenta os seguintes parâmetros: a) polpa 

ou purê de mangaba é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte comestível, 

através de processo tecnológico adequado; b) sua composição deve obedecer às seguintes 

características: cor- creme ou amarelo; sabor ácido; aroma próprio; sólidos solúveis em 

ºBrix a 20ºC igual a 8; acidez total expressa em percentagem de ácido cítrico 0,70; pH de 

2,8; e sólidos totais igual a 8,5 g.100g
-1

 como padrões mínimos e açúcares totais naturais 

da mangaba 10% como limite máximo. 

2.3.6 Comercialização 

 

O nordeste brasileiro é grande produtor de mangaba chegando a produzir mais 

de 1.222 toneladas (IBGE, 2008). No entanto, regiões produtoras de mangaba vêm 

perdendo espaço com o extrativismo predatório, que gera grande parcela na perda de 

materiais genéticos com características interessantes para o consumo in natura e industrial. 

A comercialização da mangaba é direcionada, prioritariamente, para três 

grandes polos absorvedores da produção: as Centrais de Abastecimentos (Ceasas), as 

grandes redes de supermercados e as indústrias de processamento da polpa, incluindo 

também as feiras e os mercados públicos como centros de comercialização da fruta. Dentre 

estes, apenas algumas centrais de abastecimento disponibilizam informações relativas ao 

volume de frutos comercializados. A sua comercialização obedece às leis do mercado, ou 

seja, o preço oscila em função da oferta. Neste caso, os preços praticados na Ceasa de 

Recife, por exemplo, apresentam cotações mais altas nos meses de novembro e dezembro, 

para logo em seguida decrescer entre fevereiro a abril, meses de maior oferta (Lederman & 

Bezerra, 2003). 

Segundo Lima (2008), na região do Norte de Minas Gerais, especificadamente 

em Rio Pardo, existem 22 mangabeiras produtivas por hectare e cada indivíduo produz, em 

média, 80 frutos. Se todos os frutos de um hectare fossem coletados e vendidos ao preço 

praticado na região, R$ 0,40 o quilograma, um hectare poderia gerar, em média, R$ 14,16. 

No mesmo trabalho, a autora relata que os frutos são comercializados com preços variando 

de R$ 0,50 a R$ 1,00 o quilograma, e na época da safra este valor aumenta.  

Segundo Aguiar Filho et al. (1998), a comercialização da mangaba dá-se 

através de vários mecanismos a depender das condições como é oferecida ao público 
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usuário. Como se trata de cultura de exploração extrativista, nos centros de concentração 

da produção, essa prática é feita através do intermediário, tomando-se como padrão,a caixa 

plástica de 30 kg, que é repassada ao distribuidor para comercializar o produto na forma in 

natura, em feiras livres e supermercados ou encaminhando-o para o processamento, 

quando destinado à indústria. Em feira livre, sua comercialização ocorre através de 

vasilhames que variam entre 500 mL e 1.000 mL, enquanto que, em supermercados, essa 

prática tem como unidade o quilograma. A polpa processada destina-se ao abastecimento 

da rede de supermercados ou congêneres, em embalagens plásticas com peso variando 

entre 100 g e 1000 g. O fruto in natura, nas grandes redes de supermercados, já é 

comercializado em bandeja de isopor revestida com filme de polietileno, com capacidade 

para 500 g (Lederman et al., 2000). 

Os catadores de mangaba, atraídos pelos bons preços e, também, temerosos 

que outros catadores possam vir a antecipá-los, colhem aqueles que ainda não completaram 

totalmente o seu desenvolvimento. Esses, depois de colhidos, seguramente não 

amadurecerão adequadamente. Essa é uma das razões pela qual o preço dos produtos 

processados de mangaba é mais alto do que de outros produtos similares, a exemplo da 

polpa de pitanga, caju, manga, goiaba, entre outras. Juntando-se a isto, existe também o 

desperdício provocado pelo manuseio inadequado da fruta após a colheita, a alta 

perecibilidade dos frutos maduros e uma quantidade, muitas vezes expressiva, de frutos 

que não amadurecem convenientemente e não podem ser processados ou ter a polpa 

congelada (Lederman & Bezerra, 2003). 

Mota & Santos (2008) em pesquisa realizada sobre o uso e conservação dos 

remanescentes de mangabeira por populações extrativistas em Barra dos Coqueiros, Estado 

de Sergipe, constataram que num contexto de crescente valorização da fruta nos mercados 

local e regional e que no povoado de Capoã, esta frutífera tem sido fonte de geração de 

ocupação e renda, principalmente para as mulheres.  

A conquista de novos mercados, principalmente do Sul e Sudeste do País, 

condiciona-se, primordialmente, à implantação de pomares comerciais, uma vez que a 

produção atual, originária totalmente do extrativismo, mal atende à demanda do mercado 

consumidor local. Esta grande demanda aliada à baixa oferta do produto, estão entre os 

principais fatores responsáveis pelo desconhecimento da mangaba pela maioria da 

população de outras regiões do Brasil, inviabilizando, dessa maneira, a divulgação, a 

comercialização e a distribuição da polpa processada em nível nacional. O aproveitamento 
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da polpa pelas indústrias de processamento é o próprio reflexo da situação em que encontra 

o seu cultivo, sendo utilizada, quase que exclusivamente, na fabricação de sucos 

concentrados, sorvetes e polpa congelada (Lederman & Bezerra, 2003). 

Pelo fato de ser uma fruta altamente perecível e vendida fresca nas épocas de 

safra no mercado regional, a cadeia produtiva é constituída por um número limitado de 

atores, quais sejam: catadores, intermediários, feirantes, processadores e consumidores, 

segundo arranjos que variam frequentemente (Mota et al., 2008). Em Sergipe, o maior 

produtor de mangaba do País, além da venda direta aos consumidores em barracas, sejam 

nos mercados e feiras livres, os catadores, também, repassam o produto para intermediários 

que distribuem a fruta nos mercados centrais, Ceasas, fábricas de polpas, sorveterias e 

lanchonetes, localizadas, predominantemente em Aracajú, Salvador, Recife e Maceió. Da 

mesma forma, é comum catadores de mangaba atuarem como intermediários no processo, 

estabelecendo elo entre outros catadores e os canais de comercialização do produto 

(Rodrigues et al., 2011).  

No Cerrado a mangaba é apreciada pela população rural, mas pouco conhecida 

e comercializada nos centros urbanos. Mais recentemente, três sorveterias foram instaladas 

na região, em Goiânia-GO, Brasília-DF e Uberlândia-MG, as quais compram polpa de 

frutas nativas do Cerrado, inclusive a mangaba (Fonseca et al., 2003). Em Goiás, a 

mangaba é comercializada às margens de algumas rodovias, principalmente entre as 

cidades de Goiás e Faina e entre Abadiânia e Alexânia, onde os catadores obtêm os frutos 

nas proximidades. A comercialização ocorre entre os meses de setembro e novembro, 

sendo oferecidos frutos “de vez” e maduros. A forma de comercialização é, geralmente, 

um “prato cheio” de mangaba. Algumas sorveterias de Goiânia também já oferecem 

produtos de mangaba, principalmente sorvetes e picolés. A matéria prima é adquirida no 

interior do Estado oriunda de extrativismo e de pequenos plantios em Caçu e Goianira. 
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2.3.7 Pesquisas 

 

Algumas iniciativas vêm sendo tomadas no sentido de se avaliar a diversidade 

genética, potencial socioeconômico e ambiental in situ e ex situ de populações de algumas 

frutíferas do Cerrado, bem como, estabelecer métodos de propagação sexuada ou 

assexuada e sistemas de produção em escala comercial (Belon et al., 2007). Estes trabalhos 

de pesquisa, de grande importância, foram iniciados em sua maioria, na década de 1990 e 

vêm sendo conduzidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Universidade Federal de Lavras (UFLA), 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Campus de Montes Claros, Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual 

de Goiás (UEG), Universidade de Brasília (UnB), Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária 

de Minas Gerais (Epamig) (Junqueira et al., 2012). 

O potencial da mangaba na região Centro-Oeste tem sido evidenciado em 

vários trabalhos. Órgãos de pesquisa, ensino e extensão rural da região têm, nos últimos 

anos, estudado e divulgado o potencial de utilização das espécies nativas, inclusive a 

mangaba, conscientizando os agricultores da sua importância, necessidade de preservação 

e utilização racional. Como sua exploração tem sido de forma extrativista, e muitas vezes 

predatória, torna-se imprescindível a regulamentação do seu cultivo (Silva et al., 1997). 

Um levantamento bibliográfico dos trabalhos publicados sobre a mangabeira, 

assim como os projetos de pesquisa conduzidos e em andamento por diferentes instituições 

de ensino e pesquisa do País, revelam as áreas e linhas de pesquisa nas quais ocorreram os 

maiores avanços e, também, outras, cujos conhecimentos ainda são restritos e, 

consequentemente, exigirão maior investimento e atenção por parte das instituições de 

pesquisa. De maneira geral e, considerando que se trata de uma espécie que ainda está em 

fase de domesticação, praticamente todos os aspectos relacionados ao cultivo propriamente 

dito necessitam de melhor investigação. Temas como propagação vegetativa, seleção de 

genótipos promissores, desenvolvimento e adaptação de práticas culturais (poda, adubação 

orgânica e mineral, irrigação, controle de pragas e doenças), estudos sobre a fenologia da 

planta, aspectos relacionados com a pré e pós-colheita do fruto, entre outros, foram e 

continuam sendo pouco estudados (Lederman & Bezerra, 2003). 
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Um aspecto importante seria o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a 

seleção de variedades precoces, intermediárias e tardias, para que as mesmas produzissem 

durante a maior parte do ano, diminuindo, assim, os custos com armazenamento e altos 

investimentos concentrados somente em determinado período do ano, devido à 

sazonalidade da fruta (Aragão, 2003). 

Atualmente, existem coleções de mangabeiras, mantidas ex situ na Embrapa 

Cerrado e na Universidade Federal de Alagoas, há um banco de germoplasma mantido na 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA), além de áreas de 

conservação in situ mantidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros (Silva Júnior, 2003). Na 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás há um banco de germoplasma 

implantado em 2005, abrangendo populações das variedades botânicas pubescens, 

gardneri,speciosa e cuyabensis.  

Segundo Pereira et al. (2001), para preservar as espécies nativas com potencial 

econômico, além da criação de unidades de conservação maiores, são necessários a criação 

de bancos ou coleções de germoplasma para preservar a variabilidade genética, pesquisas 

técnico-científicas para gerar conhecimentos para incentivar o cultivo comercial.  

Moura (2003) estudou a estrutura genética de oito subpopulações de H. 

speciosa situadas em quatro regiões de Goiás, Oeste da Bahia e Triângulo Mineiro, sendo 

este tipo de estudo essencial para a conservação biológica, já que a perda de diversidade 

genética de uma espécie aumenta o risco de sua extinção. A definição de programas de 

melhoramento genético é indispensável para que se possam ter condições de conservar 

espécies, no caso específico a mangabeira, no seu local de ocorrência natural (in situ), ou a 

conservação fora do local natural (ex situ).Outro desafio para a pesquisa está no 

desenvolvimento de novos processos tecnológicos e produtos para a diversificação da 

indústria de alimentos, principalmente daqueles voltados para preservação do sabor e do 

aroma característicos da mangaba.  

Tem-se constatado nos últimos anos, aumento substancial no número de 

trabalhos técnico-científicos publicados, além de livros e capítulos de livros, teses, 

dissertações, boletins e circulares técnicas escritas sobre a mangabeira. Apesar desse 

avanço, poucas tecnologias foram desenvolvidas e incorporadas ao sistema produtivo 

(Lederman & Bezerra, 2003). 
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3 ASPECTOS FENOLÓGICOS DE QUATRO VARIEDADES BOTÂNICAS 

DE Hancornia speciosa Gomes DO CERRADO 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os eventos fenológicos de quatro 

variedades botânicas de mangabeira, analisando-os como estratégias adaptativas às 

condições do Cerrado de Goiás. O estudo foi realizado no banco de germoplasma de 

Hancornia speciosa da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás 

(EA/UFG), implantado em dezembro de 2005. A área de estudo está localizada no 

município de Goiânia, GO, cujas coordenadas geográficas são: latitude 16°35’39” S, 

longitude 49°17’07” W e 733 m de altitude. O solo é caracterizado como Latossolo 

Vermelho Distrófico, de textura média e relevo suavemente ondulado. No período de 

junho de 2009 a agosto de 2011, foram avaliados quinzenalmente os eventos fenológicos 

de 57 progênies de mangabeiras, no total de 198 plantas, sendo 28 plantas de Hancornia 

speciosa var. cuyabensis, 127 plantas de Hancornia speciosa var. gardneri, 29 plantas de 

Hancornia speciosa var. pubescens e 14 plantas de Hancornia speciosa var. speciosa. 

Estes eventos foram divididos em fenofases vegetativas (folhação e brotamento foliar em 

relação ao total da copa da planta), e fenofases reprodutivas (floração e frutificação), sendo 

esta dividida em número total de frutos por planta e número de frutos maduros. Para a 

avaliação, usou-se uma escala de notas variando de zero a dez. Os frutos foram contados 

em sua totalidade à medida que apareciam nas plantas, assim como aqueles que se 

encontravam caídos no solo. A pesquisa apresentou delineamento experimental de blocos 

completos ao acaso, sendo os tratamentos as variedades botânicas, distribuídas em quatro 

blocos, espaçadas em 5 m x 6 m. Para todas as análises estatísticas utilizou-se o aplicativo 

computacional R. Os resultados indicam que a folhação das mangabeiras ocorre durante 

todo o ano, com maior intensidade no início do verão (período chuvoso), coincidindo com 

maiores umidade relativa do ar, precipitações e temperaturas. A renovação das folhas das 

mangabeiras ocorre no final da seca, no auge da fase reprodutiva, para todas as variedades 

botânicas. O desenvolvimento e a maturação dos frutos ocorrem no período de agosto a 

novembro, estendendo-se até o início do verão. Há variação do período de duração e da 

época de ocorrência dos eventos fenológicos entre as variedades botânicas. A variedade 

cuyabensis destacou-se em relação às notas dos eventos fenológicos, comparando-se à 

gardneri, pubescens e speciosa, especialmente em relação à floração e frutificação. Os 

eventos fenológicos nas variedades cuyabensis e gardneri apresentaram maior amplitude. 

A folhação está associada ao brotamento foliar e a frutificação da mangabeira.  

 

Palavras-chave:Fenologia, mangabeira, frutíferas nativas. 
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PHENOLOGICAL FOUR ASPECTS OF BOTANICAL VARIETY OF 

CERRADOHancornia speciosa Gomes 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the phenological events four botanical varieties 

mangaba tree, analyzing them as adaptive strategies to the Cerrado of Goiás The study was 

conducted in germplasm bank Hancornia speciosa School of Agronomy, Federal 

University of Goiás ( EA/UFG), deployed in December 2005. The study area is located in 

the city of Goiânia, whose geographical place: height 16 ° 35'39 "S, length 49 ° 17'07" W 

and 733 m level.The soil is characterized as oxisol, medium texture and smoothly 

undulating relief. From june 2009 to august 2011 were evaluated biweekly phenology of 

57 progenies mangaba tree a total of 198 plants, 28 plants Hancornia speciosa var. 

cuyabensis, 127 plants Hancornia speciosa var. gardneri, 29 plants Hancornia speciosa 

var. pubescens and 14 plants Hancornia speciosa var. speciosa. These events were divided 

into vegetative phenophases (leafing and budding leaf in relation to the total of the plant 

canopy), and reproductive phenophases (flowering and fruiting) and divided into the total 

number of fruits per plant and number of mature fruits. For evaluation, we used a scale 

ranging from zero through ten. The fruits were counted in their entirety as they appeared in 

plants, as well as those who were lying on the ground. The survey presented a randomized 

complete block design, the treatments being the botanical varieties, divided into four 

blocks, spaced at 5 mx 6 m. For all statistical analyzes we used the software R. The results 

indicate that the leafingmangaba tree occurs throughout the year, with greater intensity in 

early summer (rainy season), coinciding with higher relative humidity, rainfall and 

temperatures. The renewal of the leaves of H. speciosa occurs at the end of the drought, at 

the peak of the reproductive phase, for all botanical varieties. The development and 

maturation of fruits occur in the period from august to november, extending out to the 

early summer. There is variation in the duration and time of occurrence of phenological 

events among botanical varieties of mangaba tree. The variety cuyabensis stood out in 

relation to the notes of phenological events, comparing the gardneri,pubescens and 

speciosa, especially in relation to flowering and fruiting. The phenological events in 

varieties and cuyabensis, gardneri showed higher extent. The leafing is associated with 

leaf budding and fruiting of mangaba tree. 

 

Keywords: Phenology, mangaba tree, native fruit. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da fenologia é importante para a compreensão da dinâmica das 

espécies em determinada condição, pois padrões fenológicospodem variar conforme o ano 

e o local. Esse conhecimento permite determinar as espécies mais adaptadas às condições 

edafoclimáticas de determinado ambiente, além de contribuir para diminuir os riscos de 

insucesso quando se pretende cultivar comercialmente espécies pouco conhecidas (Valente 

et al., 2008). Segundo Ribeiro & Castro (1986), mediante estudos fenológicos é possível 

prever a época de reprodução, deciduidade e ciclo de crescimento vegetativo, variáveis que 

podemser utilizadas para o manejo adequado da flora.  

Oliveira(2008) afirma ainda que a diversidade fenológica pode atuar na 

manutenção dascomunidades vegetais, uma vez que proporciona uma distribuição espacial 

e temporaldos eventos reprodutivos. Isto diminui a competição e permite a utilização 

maiseficiente de recursos nutricionais e dos serviços de polinização e dispersão.Sendo 

assim, por meio dos estudos fenológicos, é possível prever a época de ocorrênciados vários 

eventos vegetativos (brotação, desenvolvimento e quedas de folhas) ereprodutivos 

(formação de flores e frutos, e dispersão de sementes), bem como suasrelações com 

variáveis climáticas e edáficas (Lenza& Klink, 2006).  

Éimportante destacar que os eventos fenológicos são frutos de um processo 

ativo deseleção, em que diversas estratégias de alocações de recursos direcionados às 

váriasfases do ciclo de vida vegetal propiciam diferentes taxas de sucesso reprodutivoIsto 

contribui assim, para o entendimento da regeneração ereprodução das plantas, da 

organização temporal dos recursos dentro das comunidades,das interações planta-animal, 

além da evolução da história de vida dos animais associados aos eventos fenológicos das 

plantas (Oliveira, 2008).  

Segundo Willians et al. (1997), nas savanas tropicais, padrões temporais de 

crescimento e de reprodução das plantas estão ligados à sazonalidade climática. 

Tradicionalmente, as mudançasfenológicas de plantas tropicais foram consideradas 

resultantes, principalmente, da duração e intensidade da seca sazonal, já que, em 

baixaslatitudes, a variação anual da temperatura e do fotoperíodo é pequena (Borchert, 

1996). No entanto, estudos recentes têm apontado o fotoperíodo como importante 

desencadeador das fenofases em ambientes tropicais (Stevenson et al.,2008). Se as relações 

causais entre seca 
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sazonal e fenologia das árvores são verdadeiras, então as variações dos padrões 

fenológicos deverão ser indicadoras da sazonalidade ambiental (Borchert, 1996). Por outro 

lado, produzir folhas, flores e frutos nessa estação pode ser um indicativo da 

disponibilidade de água no solo para as plantas durante a seca sazonal (Lenza & Klink 

2006). 

O conhecimento da fenologia das espécies do Cerrado é, de acordo com Araújo 

et al. (1987), de importância básica para o estabelecimento de critérios científicos que 

permitam melhor aproveitamento de suas potencialidades, especialmente no campo da 

fruticultura e da silvicultura. Além de possibilitar prever épocas de crescimento vegetativo, 

floração, frutificação e dispersão de sementes, favorece a elaboração de projetos de 

recuperação e manejo das áreas nativas com vegetação de Cerrado.  

Nesse foco, uma das frutíferas nativas do Cerrado é a mangabeira, Hancornia 

speciosa Gomes. Esta espéice é considerada semidecídua ou decídua, trocando a folhagem 

durante o períodomais seco do ano. No ápice dos ramos das plantas adultas surgem 

brotações contendo flores e folhas novas, fato que leva à tendência de maior floração e 

produção de frutos em plantas mais ramificadas naturalmente, ou por meio depodas de 

formação ou de produção (AguiarFilho et al., 1998). Na região do Cerrado ocorre uma 

florada pequena em junho e outra grande em novembro, masapenas uma safra de frutos por 

ano, no período de outubro a dezembro (Silva etal., 2001).  

Segundo Frazão et al. (2009), a mangabeira apresenta diversidade de eventos 

fenológicos, e, dependendo da região, possui duas florações durante o ano, no verão e 

inverno, ou chuva e seca. Quanto à frutificação, há diferenças entre as safras e no aspecto 

do fruto, tendo produção maior e melhor aparência no verão (Silva Júnior & Lédo, 2006).  

Uma metodologia para avaliar eventos fenológicos é baseada na caracterização 

das fenofases (floração, floração em botão, frutos, frutos verdes, frutos maduros, queda de 

folhas e brotação) e na sua intensidade (Fournier, 1974). Para observar esses eventos, de 

acordo com Fournier & Charpantier (1975), uma amostra de dezindivíduos por espécie, 

com avaliações quinzenais, seria suficiente para caracterizar fenologicamente comunidades 

florestais.  

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os eventos fenológicos de 

quatro variedades botânicas de mangabeira, analisando-os como estratégias adaptativas às 

condições do Cerrado de Goiás.  
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

O estudo foi realizado no banco de germoplasma de Hancornia speciosada 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), implantado em 

dezembro de 2005 (Figuras 3.1 e 3.2). O banco contempla89 progênies de mangabeira, 

provenientes de 29 populações, envolvendo quatro variedades botânicas, pubescens, 

gardneri, speciosa e cuyabensisde ocorrência natural no Cerrado brasileiro. As matrizes 

foram originárias dos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Bahia (Anexo A). 

 

 
Figura 3.1. (A) Localização da Escola de Agronomia da UFG, em Goiânia - GO. (B) 

Localização do banco de germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG, 

Goiânia -GO. 

 

A área de estudo está localizada no município de Goiânia, GO, cujas 

coordenadas geográficas são: latitude 16°35’39” S, longitude 49°17’07” W e 733 m de 

altitude. O solo é caracterizado como Latossolo Vermelho Distrófico, de textura média e 

relevo suavemente ondulado (Embrapa, 1999). 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw 

(quente e semi-úmido, com estação seca bem definida de maio a setembro). Entre junho de 

2009 e agosto de 2011, os dados climatológicos temperatura média do ar (°C), temperatura 

média mínima do ar (°C), temperatura média máxima do ar (°C), umidade relativa do ar 

B 

A 
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(%), precipitação total anual (mm), insolação (h), pressão atmosférica (milibares) e 

nebulosidade (décimos de céu aberto), foram obtidos na Estação Evaporimétrica 

dePrimeira Classe da EA/UFG (Apêndices D, E e F) e utilizados para a elaboração de um 

diagrama climático. 

 

 

Figura 3.2. Área de estudo (A) banco de germoplasma de Hancornia speciosa da 

EA/UFG na época da seca (19/06/09) e no início do período chuvoso 

(16/10/09). 

 

3.2.2  Condução do experimento e obtenção dos dados 

 

No período de junho de 2009 a agosto de 2011, foram avaliados 

quinzenalmente os eventos fenológicos (Figura 3.3) de 57 progênies (Apêndice A), com 

total de 198 plantas sendo 28 plantas da variedade cuyabensis, 127 plantas da variedade 

gardneri, 29 plantas da variedade pubescens e 14 plantas da variedade speciosa. 

A 

B 
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Figura 3.3. Eventos fenológicos das mangabeiras do banco de germoplasma de 

Hancornia speciosa da EA/UFG: (A) Folhação. (B) Floração. (C) 

Frutificação. (D) Brotamento foliar. Goiânia - GO. 

 

Estes eventos foram divididos em fenofases vegetativas (folhação e brotamento 

foliar em relação ao total da copa da planta), e fenofases reprodutivas (floração e 

frutificação, sendo esta dividida em número total de frutos por planta e número de frutos 

maduros, ou “frutos de caída”, ou maturação).  

Para a avaliação, usou-se uma escala de notas variando de zero a dez (Tabela 

3.1).Esta metodologia baseou-se no que preconizam Ribeiro & Castro (1986), ou seja, uma 

avaliação visual para viabilizar a coleta de dados.Os frutos foram contados em sua 

totalidade à medida que apareciam nas plantas, assim como aqueles que se encontravam 

caídos no solo, denominados “frutos de caída”. Considerou-se que estes já haviam atingido 

o amadurecimento fisiológico, estando prontos para o consumo in natura. 

A B 

C D 
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A pesquisa apresentou delineamento experimental de blocos completos 

casualizados, sendo os tratamentos as variedades botânicas, distribuídas em quatro blocos, 

espaçadas em 5 m x 6 m (Anexos B e C). 

 

Tabela 3.1. Escala de notas para avaliação de eventos fenológicos em quatro variedades 

botânicas de Hancornia speciosa do banco de germoplasma da EA/UFG, 

Goiânia - GO. 

Escala de nota Ocorrência do evento (%) 

0 0  

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 100 

 

No dia 21/06/2010 houve um incêndio na área experimental, queimando 

algumas mangabeiras do bloco IV e este fato levou à desfolha e queima de frutos das 

mesmas. 

Para a caracterização das condições edáficas da área de estudo foram coletadas 

amostras de soloem novembro de 2009 (plena safra), janeiro de 2011 (final da safra) e 

julho de 2011 (época da florada). As amostras foram retiradas na área de projeção da copa 

de uma planta, sendo uma amostra por bloco, nas profundidades de 0-20 cm e 20-40 cm, 

com o auxílio de trado holandês. As análises químicas foram realizadas de acordo com a 

metodologia recomendada pela Embrapa (1997), no Laboratório de Análise de Solo e 

Foliar da EA/UFG e no Solocria Laboratório Agropecuário Ltda., em Goiânia, GO. Foram 

determinados os seguintes macronutrientes: fósforo, cálcio, magnésio e potássio, além da 

matéria orgânica, pH, teor de alumínio, capacidade de troca catiônica (CTC), saturação por 

alumino (M) e saturação por bases (V). 

Em julho de 2011 foram coletas folhas para análise de macro e 

micronutrientes, nas quatro faces de exposição das plantas de cada progênie, retirando-se o 

quarto par de folhas (Naves, 1999). As amostras foram separadas por bloco e variedade 

botânica. O material coletado foi embalado em sacos de papel, devidamente etiquetados, 
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fechados e encaminhados à Solocria Laboratório Agropecuário Ltda., em Goiânia, GO. As 

amostras foram analisadas de acordo com o método proposto por Malavolta et al. (1997), 

determinando-se os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, 

sódio, zinco, cobre, ferro, manganês e molibdênio.  

 

3.2.3 Análise estatística 

 

Para todas as análises estatísticas utilizou-se o aplicativo computacional R (R 

Development Core Team, 2012).  

 

3.2.3.1 Análise química do solo 

 

Para análise de variância dos dados considerou-se profundidade dentro de 

bloco e bloco dentro da amostra. Para profundidade definiram-se dois níveis (0-20 cm e 

20-40 cm), envolvendo os quatro blocos e três épocas, segundo semestre de 2009, primeiro 

semestre de 2011 e segundo semestre de 2011 (Teste F). Para a comparação das médias 

entre as amostras de solo (três) e profundidade (duas), utilizou-se o teste de Scott-Knott. 

Obteve-se, ainda, a correlação de Pearson entre as variáveis químicas com as suas 

respectivas significâncias (teste t-Student). 

O modelo estatístico para as condições da análise de terra pode ser definido 

como:  

 

Ywzk = m + nw+ pz(w) + bk + ewzk 

Em que: 

 

Ywzk é o efeito no bloco k, do nutriente z, da profundidade w; 

m é a média geral do experimento; 

nw é o efeito fixo da profundidade  w; 

pz(w) é o efeito fixo do nutriente z dentro da profundidade w; 

bk é o efeito do bloco k; 

ewzk é o erro médio experimental associado à observação Ywzk. 
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3.2.3.2 Análise química foliar 

 

Os dados envolvendo onze variáveis foram submetidos à análise de variância, 

assumindo-se os efeitos de blocos (quatro) e de variedades botânicas (quatro). Para a 

comparação das médias entre os blocos utilizou-se o teste de Scott-Knott. Obteve-se, 

também, a correlação de Pearson entre as variáveis químicas com as suas respectivas 

significâncias (teste t-Student). 

O modelo estatístico para a análise foliar pode ser definido como:  

 

Ylzk = m + vl+ pz(l) + bk + elzk 

Em que: 

 

Ylzk é o efeito no bloco k, do nutriente z, da variedade botânica l; 

m é a média geral do experimento; 

vl é o efeito fixo da variedade botânica l; 

pz(l)é o efeito fixo do nutriente z dentro da variedade botânica l; 

bk é o efeito do bloco k; 

elzk é o erro médio experimental associado à observação Ylzk. 

 

3.2.3.3 Fenologia 

 

Foram calculadas as médias mensais dos eventos fenológicospara cada planta, 

de acordo com as avaliações quinzenais. Para as variáveis relacionadas à produção, 

número total de frutos por planta e número total de frutos maduros, foram utilizadas as 

plantas que apresentavam um ou mais frutos, assim como as plantas nãoprodutivas (zero 

frutos por planta). Para as variáveis folhação (FOL), brotamento foliar (BR), floração 

(FLO), número total de frutos por planta (FR) e número de frutos maduros (MA), fez-se a 

análise de variância para cada ano de avaliação (2009, 2010 e 2011) e, ainda, a análise 

conjunta. 

Foram obtidas as médias das variáveis folhação, brotamento foliar, floração, 

número total de frutos por planta e número de frutos maduros em nível de plantas, de cada 

variedade botânica e para cada ano de avaliação, além da média geral, considerando o 

período de 2009 a 2011. Para o teste de médias aplicou-se Scott-Knott. Para a adequação 
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da homocedasticidade fez-se a transformação da variável FR em √       
elog(x+1) para 

MA. 

Fez-se box plot para auxiliar na análise descritiva dos dados, expondo a 

amplitude, a média e a mediana. Houve a correlação entre as variáveis fenológicas por 

Spearman e obteve-se, também, a correlação entre as variáveis fenológicas e as médias 

mensais dos elementos climáticos (temperatura máxima, temperatura média, temperatura 

mínima, umidade relativa, precipitação e insolação)com as suas respectivas significâncias 

(teste t-Student). 

O modelo estatístico para análise fenológica referente às quatro variedades 

botânicas pode ser definido como:  

 

Yijk = m + bk+ vl + pj(l) + eijk 

Em que: 

 

Yijké o efeito no bloco k, da progênie j, da população i; 

m é a média geral do experimento; 

vl é o efeito fixo da variedade botânica l; 

pj(i) é o efeito da progênie j dentro da variedade botânica l; 

bk é o efeito do bloco k; 

eijk é o erro médio experimental associado à observação Yijk. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Análise química dosolo 

 

Os resultados da análise química do solo podem ser observados no Apêndice 

B. A análise de variância e a relação das médias das variáveis relacionadas ao solo 

encontram-se nas Tabelas 3.2 e 3.3, respectivamente. Verificaram-se diferenças para M.O., 

pH, P, Ca, Mg, H+Al, Al, M e V, entre as diferentes épocas de coleta; e apenas para K 

entre as duas profundidades. Como a variável CTC não apresentou diferenças 

significativas na análise de variância, assim, o teste de médias não foi exposto. 
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De forma geral, os valores das variáveis K, Ca, Al, M, e V aumentaram com o 

passar do tempo, especialmente Ca e V; o contrário pode ser observado para Al+H, cujos 

valores diminuíram com o tempo (Tabela 3.3). 

O teor médio de M.O. foi de 2,038% (Tabela 3.3). Naves (1999) observaram-se 

teores de M.O. superioresem solo do Cerrado goiano, com mangabeiras, variando de 4,5 

g.dm
-3

a 37,7 g.dm
-3

, com média de 20,40 g.dm
-3

 na profundidade de 0-20 cm. 

Sabe-se que a M.O. é o principal agente responsável pela formação e 

estabilidade dos agregados do solo (Dalmolin, 2002), sendo, também, importante 

componente da fertilidade. O aumento, ou mesmo a sua manutenção, pode promover 

melhorias na capacidade de retenção de umidade, estruturação e porosidade, capacidade de 

troca e fornecimento de nutrientes, melhorias das condições para os microorganismos, 

redução da toxidez de metais pesados e dos efeitos prejudiciais do alumínio sobre plantas 

sensíveis (Goedert, 1985). Dias et al. (2007) observaram que, ao adicionar fibra de coco e 

esterco em substrato para a produção de mudas de mangabeira, proporcionou o aumento do 

teor de M.O., variando entre 25 kg.g
-1

 a 63 kg.g
-1

. Contribui, ainda,para o aumento do pH, 

pois com a elevação do teor de M.O.,eleva-se a sua capacidade de liberar ou receber íons 

H
+
, dependendo da disponibilidade desses íons no solo, podendo em alguns casos atingir 

até a alcalinidade (Vieira Neto, 2001).  

Analisando-se opH e V, variáveis relacionadas à acidez do solo, verificaram-

se, nesse trabalho V de 36,2% a 68,88% (0-20 cm) e de 29,80% a 75,42% (20-40 cm), 

respectivamente (Apêndice B). Ainda assim, esses valores mostram-se superiores aos 

obtidos por Naves (1999) sendo de 14,41% (0-20 cm) e 14,01% (20-40 cm).A V 

apresentou-se em níveis baixos para os diferentes períodose profundidades, segundo 

critérios da Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás (1998), com média geral de 48,15% 

(Tabela 3.2). Os resultados de saturação por base (V) indicam que o solo da área do banco 

de germoplasma de H. speciosa da EA/UFG pode ser classificado como distrófico (V < 

50%). 

Verifica-se solo entre mediamente ácido à fortemente ácido, com valores de 

pH variando de 4,6 a 5,3 (0-20 cm) e de 4,7 a 5,5 (20-40 cm), com média de 5,03 

classificado como mediamente ácido (Apêndice B). Não houve diferença para o pH 

considerando-se as duas profundidades de coleta do solo (Tabela 3.3). Semelhante a este 

trabalho, Naves (1999) observou em áreas de ocorrência natural de mangabeiras no 
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Cerrado de Goiás, valor médio de 5,15 para profundidade de 0-20 cm e de 5,19 para 

profundidade de 20-40 cm. 

O pH do solo não atingiu valores acima de 5,5, independente da profundidade, 

ou seja, ficando abaixo da faixa de pH favorável para a disponibilidade de P (neutro a 

ligeiramente ácido). A maioria dos estudos revela que a absorção máxima de fosfato pelas 

plantas ocorre em pH entre 5,5 e 6,5. 

Os teores de P encontrados foram interpretados com base na Comissão de 

Fertilidade de solos de Goiás (1998), com média de 1,438 mg.dm
-3

. Este foi considerado 

muito baixo para os diferentes períodos de coleta, blocos e profundidades de coleta (Tabela 

3.3). O teor de P variou, em média, de 0,6 mg.dm
-3

 a 2,4 mg.dm
-3

 (0-20 cm) e de 0,6 

mg.dm
-3

 a 5,6 mg.dm
-3

 (20-40 cm) (Apêndice B). Já Naves (1999) observou menor faixa 

de variação, de 0,84 mg.dm
-3

 a 1,57 mg.dm
-3

 em áreas de ocorrência natural da mangabeira 

no Cerrado de Goiás. Solos sob vegetação de Cerrado normalmente apresentam teores 

disponíveis desse elemento muito baixos, devido a seu alto grau de intemperização (Novais 

et al., 2007).  

O K apresentou teor médio de 46,83 mg.dm
-3 

(Tabela 3.2), considerado médio 

com base nos critérios de Sousa & Lobato (2004). Segundo estes autores, níveis de K entre 

51 mg.dm
-3 

e 80 mg.dm
-3

 para solo com CTC em pH a 7,0 igual ou maior que 4,0 

cmolc.dm
-3

 são considerados adequados e, somente níveis acima de 80 mg.dm
-3

, que são 

considerados altos. Os dados aqui obtidos são diferentes dos relatados por Naves (1999), 

que encontrou níveis muito baixos em solos do Cerrado goiano, com deficiência de K em 

75% das amostras estudadas. Neste estudo, o teor de K foi a única variável que mostrou 

diferença significativa para a profundidade, sendo maior de 0-20 cm (23,00 a 111,00 

mg.dm
-3

) do que de 20-40 cm (19,00 a 53,00 mg.dm
-3

). 

O solo apresentou valores de médios a altos, para Ca (1,4 a 5,3 cmolc.dm
-3

) 

emédiospara Mg (0,60 a 1,70 cmolc.dm
-3

) (Apêndice B), de acordo com a Comissão de 

Fertilidade dos Solos de Goiás (1988). Houve diferença significativa para o Ca e o Mg 

considerando-se os diferentes períodos de coleta (Tabela 3.3). Dias et al. (2007) 

verificaram que mudas de mangabeira conseguem se desenvolver bem em substratos com 

teores de Ca (2,35-7,05 mg.dm
-3

) muito acima dos encontrados por Naves (1999) e até 

mesmo acima dos obtidos nesse trabalho. Segundo Sousa & Lobato (2004), teores de Ca 

abaixo de 1,50 cmolc.dm
-3

 são considerados baixos. 
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Tabela 3.2. Estimativa dos quadrados médios (QM) das análises de variância, para onze variáveis relacionadas ao solo, comparando-se três 

coletas (2009/2, 2011/1 e 2011/2) em dois níveis de profundidade (0-20 cm e 20-40 cm), em quatro blocos do banco de 

germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG, Goiânia – GO. 

FV GL M.O.
(a)

 pH P K Ca Mg H+Al Al CTC M V 

Período 2 0,610
*
 0,186

**
 5,876

**
 210,300

ns
 2,921

*
 0,212

*
 8,455

**
 0,015

*
 3,045

ns
 10,803

*
 714,000

**
 

Bloco 3 0,482
ns

 0,070
ns

 1,055
ns

 505,900
ns

 0,863
ns

 0,158
*
 1,030

ns
 0,016

*
 2,289

ns
 15,544

**
 91,800

ns
 

Profundidade 1 0,453
ns

 0,041
ns 

 0,070
ns

 1380,200
*
 0,260

ns
 0,020

ns
 0,540

ns
 0,003

ns
 2,148

ns
 1,058

ns
 0,200

ns
 

Resíduo 17 0,166
ns

 0,029
ns

 0,703
ns

 262,300
ns

 0,757
ns

 0,046
ns

 0,45
 ns

 0,003
ns

 0,872
ns

 2,656
ns

 67,000
ns

 

Média - 2,038 5,033 1,438 46,833 2,671 1,096 4,167 0,0458 8,048 1,298 48,150 

CV (%)  19,992 3,384 58,307 34,582 32,574 19,569 16,170 119,590 11,603 125,557 17,000 
(a)

M.O.: Matéria orgânica (%); pH: potencial hidrogeniônico do solo (CaCl2); P: fósforo (mg.dm-3); K: potássio (mg.dm-3); Ca: cálcio (cmolc.dm-3); Mg: magnésio (cmolc.dm-3); H+Al: 

acidez potencial (cmolc.dm-3); Al: alumínio: (cmolc.dm-3); CTC: capacidade de troca catiônica (cmolc.dm-3); M: saturação de alumínio (%); V: saturação por bases (%);* e **: valores 

significativos pelo teste F, a 1% e a 5% de probabilidade, respectivamente; ns: não significativo.  

 

Tabela 3.3. Relação das médias e respectivas diferenças pelo teste de Scott-Knott para dez variáveis relacionadas ao solo para três coletas e 

dois níveis de profundidade (0-20 cm e 20-40 cm) no banco de germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG, Goiânia - 

GO. 

Variável
1
 Coleta  M.O.

 (a)
 pH P K Ca Mg H+Al Al M V 

Período 

2009/2 1,940 a
(1)

 4,900 a 1,000 a 42,880 a 2,110 a 1,110 a 5,330 a 0,000 a 0,000 a 38,520 a  

2011/1 1,830 a 5,200 b 0,890 a 45,000 a 2,590 a  0,930 b 3,810 b 0,050 b 1,650 b 48,520 b  

2011/2 2,350 b 5,000 a 2,430 b 52,630 a 3,310 b 1,250 a 3,360 b 0,088 b 2,240 b 57,400 c 

Profundidade 
0-20 cm 2,180 a 4,990 a 1,490 a 54,420 a 2,780 a  1,130 a 4,320 a 0,058 a 1,510 a 48,060 a 

20-40 cm 1,900 a 5,080 a 1,380 a 39,250 b 2,570 a  1,070 a 4,020 a 0,033 a 1,090 a 48,240 a 
(a)

M.O.: matéria orgânica (%); pH: potencial hidrogeniônico do solo (CaCl2); P: fósforo (mg.dm-3); K: potássio (mg.dm-3); Ca: cálcio (cmolc.dm-3); Mg: magnésio (cmolc.dm-3); H+Al: 

acidez potencial (cmolc.dm-3); Al: alumínio: (cmolc.dm-3); M: saturação de alumínio (%); V: saturação por bases (%);
(1)

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas,diferem 

estatisticamente entre si, pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
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O alumínio trocável (Al) no solo mostrou valores, inferiores a 0,50 cmolc.dm
-3

 

(Apêndice B). Segundo Tomé Júnior (1997), resultado acima deste teor indica de médio a 

alto teor tóxico. Entretanto, Naves (1999), estudando solos de ocorrência natural de 

mangabeira, em Goiás, encontrou resultados acima de 0,50 cmolc.dm
-3

, demonstrando a 

grande capacidade de sobrevivência das plantas típicas do Cerrado nessas condições de 

alta toxidez de Al no solo.  

A saturação por alumínio (M) foi, em média, 1,29% (Tabela 3.2), variando de 

0-6,4% (0-20 cm) e de 0-6,25% (20-40 cm) (Apêndice B).  

O resultado da CTC é caracterizado como médio, 8,048 cmolc.dm
-3

(Tabela 

3.2), mostrando variação de 6,00 cmolc.dm
-3

a 9,96cmolc.dm
-3

. Valores baixos de CTC 

indicam alto grau de intemperização do solo, com predominância de argila de baixa 

reatividade. A CTC é dependente do pH e da M.O. (Malavolta & Kliemann, 1985).   

As correlações entre as onze variáveis relacionadas ao solo, em nível de médias 

para os três períodos (2009/2, 2011/1 e 2011/2), em dois níveis de profundidade (0-20 cm e 

20-40 cm) e em quatro blocos, encontram-se na Tabela 3.4. Observa-se que os 

macronutrientes Ca e Mg, acidez potencial (H+Al), Al, CTC, saturação por alumínio (M) e 

saturação por bases (V) estabeleceram os maiores índices de correlações significativas. O 

pH, fósforo (P) e potássio (K) não apresentaram correlações significativas.    

Entre os macronutrientes, o Ca correlacionou-se com a M.O., e altamente 

positiva e significativamente com o pH. Sabe-se que o Ca trocável no solo possui uma 

importante relação com o pH e com a disponibilidade de vários outros elementos 

nutrientes. As quantidades de Ca ou de outros cátions básicos declinam à medida que o 

solo torna-se mais ácido, e aumentam quando se torna mais alcalino (Troeh & Thompson, 

2007). Verificou-se que o Mg e a CTC apresentaram correlação positiva significativa a 5% 

de probabilidade com a M.O., ou seja, os teores de Mg e de CTC aumentam com o 

aumento do teor de M.O.  

O Mg apresentou correlação positiva significativa a 1% de probabilidade com 

o Ca. Enquanto que a acidez potencial (H+Al) mostrou correlação negativa significativa a 

1% de probabilidade com pH e o Ca, ou seja, com o aumento da H+Al, o pH e o Ca 

diminuem. Já o Al mostrou correlação significativa negativa a 1% de probabilidade com o 

pH e correlação significativa positiva com o K.   
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Tabela 3.4. Estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica de Pearson entre variáveis relacionadas ao solo, em nível de médias, avaliadas 

em três períodos (2009/2, 2011/1 e 2011/2) e dois níveis de profundidade (0-20 cm e 20-40 cm), no banco de germoplasma de 

Hancornia speciosa da EA/UFG, Goiânia – GO.  

Variáveis 
1
 M.O. pH P K Ca Mg H+Al Al CTC M 

pH -0,038
ns

 1 - - - - - - - - 

P 0,310
ns

 -0,014
ns

 1 - - - - - - - 

K 0,219
ns

 -0,392
ns

 0,272
ns

 1 - - - - - - 

Ca 0,473
*
 0,518

**
 0,190

ns
 -0,264

ns
 1 - - - - - 

Mg 0,512
*
 0,189

ns
 0,241

ns
 -0,116

ns
 0,620

**
 1 - - - - 

H+Al -0,045
ns

 -0,654
**

 -0,288
ns

 0,070
ns

 -0,529
**

 -0,199
ns

 1 - - - 

Al 0,010
ns

 -0,444
*
 0,077

ns
 0,619

*
 -0,189

 ns
 -0,339

ns
 -0,117

ns
 1 - - 

CTC 0,488
*
 -0,168

ns
 -0,047

ns
 -0,144

ns
 0,474

*
 0,571

**
 0,478

*
 -0,332

ns
 1 - 

M -0,076
ns

 -0,412
*
 0,012

ns
 0,503

*
 -0,228

ns
 -0,436

*
 -0,102

ns
 0,983

**
 -0,378

ns
 1 

V 0,374
ns

 0,655
**

 0,320
ns

 -0,138
ns

 0,881
**

 0,592
*
 -0,837

**
 -0,076

 ns
 0,072

ns
 -0,127

ns
 

1M.O.: Matéria orgânica (%); pH: Potencial hidrogeniônico do solo (CaCl2); P: Fósforo (mg.dm-3); K: Potássio (mg.dm-3); Ca: Cálcio (cmolc.dm-3); Mg: Magnésio (cmolc.dm-3); H+Al: Acidez 

potencial (cmolc.dm-3); Al: Alumínio: (cmolc.dm-3); CTC: Capacidade de troca catiônica (cmolc.dm-3); M: Saturação por alumínio (%); ** e *valores significativos pelo teste t-Student, a 1% e a 

5% de probabilidade, respectivamente; nsnão significativo; 
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A saturação por alumínio (M) mostrou correlação negativa significativa, a 5% 

de probabilidade, com o pH e o Mg e correlação positiva significativa com o K e o Al, a 

5% e 1% de probabilidade, respectivamente. Já a saturação por bases (V) apresentou 

correlação positiva significativa a 1% de probabilidade com o pH e o Ca, a 5% de 

probabilidade com o Mg e negativamente com a H+Al. 

É importante enfatizar que o solo da área onde se encontra o banco de 

germoplasma de H. speciosa da EA/UFG é um ambiente que já passou por atividades 

antrópicas, pois já passou pela ação do preparo do solo e adubação. 

Procurou-se caracterizar o solo observando-se o seu conjunto de variáveis 

químicas do mesmo, especialmente diante da possibilidade desta espécie vir a ser cultivada 

comercialmente em Goiás. Esse conhecimento poderá ter o propósito técnico de contribuir 

para o melhor desempenho da espécie em condições de cultivo comercial. 

 

3.3.2 Análise química foliar 

 

A análise de variância e os teores médios dos macro e micronutrientes foliares 

encontram-se na Tabela 3.5 e no Apêndice C. Não observou-sediferençasnas 

concentrações de macro e micronutrientes foliares entre os diferentes blocos e variedades 

botânicas. 

O teor de N nas folhas apresentou média de 13,55 g.kg
-1

, valor próximo ao 

encontrado por Naves (1999), em mangabeiras do Cerrado de Goiás, com média de 15,21 

g.kg
-1

. Alves et al. (1989), trabalhando com mangabeiras no Estado da Paraíba, obtiveram 

8,00 g.kg
-1

 para N, sendo este valor inferior ao encontrado no banco de germoplasma de H. 

speciosa da EA/UFG para a mesma espécie. Os resultados obtidos nesse trabalho foram 

considerados por Malavolta et al. (1989) como adequados para o desenvolvimento normal 

das plantas de mangabeira; porém, representam a metade do que esses autores consideram 

adequados para as culturas da bananeira (Musa sp.), goiabeira (Psidium guajava L.) e 

citros (Citros sp.).Oliveira (2004) considera que a concentração de N foliar adequada para 

a bananeira, goiabeira e gravioleira é de 20,00 g.kg
-1 

a 36,00 g.kg
-1

; 13,00 g.kg
-1

 a16 g.kg
-1

 

e 25,00 g.kg
-1

 a 28 g.kg
-1

, respectivamente.  

Ferreira et al. (2003) avaliaram a concentração de macronutrientes em folhas e 

ramos de mangabeira em pomar natural e pomar cultivado na Mata Paraibana, encontrado 
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valores ainda menores. Os autores observaram em folhas novas teores médios de 11,27 

g.kg
-1

 (pomar natural) e 11,59 g.kg
-1

 (pomar cultivado). Já, nas folhas velhas, estes foram 

de 10,89 g.kg
-1

 (pomar natural) e 10,69 g.kg
-1

 (pomar cultivado).Espíndula (1999), 

estudando os teores de macro e micronutrientes de mangabeiras cultivadas e em um 

Latossolo Vermelho Amarelo em Maceió, AL, observou que a concentração de N nas 

folhas foi de 15,70 g.kg
-1

. 

Para o P foram observados teores de 0,961 g.kg
-1

 (Tabela 3.5), valor inferior ao 

encontrado por Naves (1999) para folhas de plantas da mesma espécie, com 0,99 g.kg
-1

. 

Valor superior ao obtido por Alves et al. (1989), de 0,30 g.kg
-1

 em mangabeiras cultivadas 

em pomar nativo (Conde, PB). Contudo, este resultado foi inferior aos observados na 

mesma espécie por Naves (1999), Espíndula (1999) e Almeida (2000) de 0,99 g.kg
-1

; 1,16 

g.kg
-1

 e 5,00 g.kg
-1

, respectivamente. Já, Ferreira et al. (2003), observaram teores médios 

de P em folhas novas de 0,65 g.kg
-1

 (pomar natural) e 0,86 g.kg
-1

 (pomar cultivado); já, nas 

folhas velhas, estes foram de 0,58 g.kg
-1

 (pomar natural) e 0,68 g.kg
-1

 (pomar cultivado).  

Sabe-se da importância que o K representa sobre a qualidade de muitos frutos 

de espécies cultivadas. Tem importante função no estado energético da planta, na 

translocação e armazenamento de assimilados e na manutenção da água nos tecidos 

vegetais. Atua em muitos processos fisiológicos nas plantas, ativa mais de 60 sistemas 

enzimáticos, atua na fotossíntese, favorece um alto estado de energia, matem o turgor das 

células, regula a abertura e fechamento dos estômatos, promove a absorção da água, regula 

a translocação de nutrientes nas plantas, favorece o transporte e o armazenamento de 

carboidratos, incrementa a absorção do N e a síntese de proteínas e participa na síntese de 

amido nas folhas A adequada nutrição do K promove também, qualitativamente, 

incremento na coloração e aroma dos frutos, no teor de vitamina C e de sólidos solúveis e 

na redução de desordens fisiológicas, importantes na pós-colheita dos frutos (Meurer, 

2006).   

Observou-se uma concentração média de K no valor de 4,47 g.kg
-1

 (Tabela 3.5) 

praticamente o mesmo valor encontrado por Rosa (2004) em araticum, (4,50 g.kg
-1

); 

contudo, inferior aos teores obtidos por Naves (1999), Espíndula (1999) e Almeida (2000) 

em mangabeiras, de 5,46 g.kg
-1

;7,4 g.kg
-1

 e 7,60 g.kg
-1

, respectivamente; e ainda por Souza 

(2006), em cagaiteira, cuja concentração variou de 11,80 g.kg
-1

a 13,10 g.kg
-1

. Ferreira et 

al. (2003) observaram teores médios de K em folhas novas de 5,35 g.kg
-1

(pomar natural) e 
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5,10 g.kg
-1

 (pomar cultivado); Já, nas folhas velhas, foram 4,59 g.kg
-1

 (pomar natural) e 

2,53 g.kg
-1

 (pomar cultivado). 

O teor médio de Ca observado nas folhas de mangabeiras (Tabela 3.5) foi de 

9,40 g.kg
-1

, superior ao encontrado na mesma espécie por Naves (1999), de 4,41 g.kg
-1

. 

Segundo Oliveira (2004), os teores adequados de Ca foliar para goiabeira e graviloeira são 

de 9,00 g.kg
-1

 a 15,00 g.kg
-1

 e 8,00 g.kg
-1 

a 17,00 g.kg
-1

, respectivamente. 

Quanto ao Mg, nas folhas de mangabeira, verificou-se média de 2,90 g.kg
-1

 

(Tabela 3.5), sendo esse valor considerado adequado para goiabeira e gravioleira (Oliveira, 

2004). Naves (1999) e Rosa (2004) obtiveram menores teores foliares, sendo de 2,37 g.kg
-

1
, em mangabeira e de 1,8 g.kg

-1
em pequizeiro, respectivamente. 

Melo (1999) determinou a reposta da mangabeira a N, P, K, Ca e Mg em um 

solo distrófico para identificar os nutrientes mais limitantes, em Planaltina, DF. O autor 

observou que os nutrientes mais importantes para a espécie, foram o P e o K, aumentando 

o número, a área e o peso seco das folhas. A aplicação de cada nutriente no solo aumentou 

a concentração do próprio nutriente em todas as partes da planta. Entretanto, a adição de N 

não alterou a concentração de nenhum outro nutriente em nenhuma parte da planta. O P 

teve papel importantíssimo na concentração de outros nutrientes nos tecidos da planta, 

aumentando a concentração de N, K, Ca e Mg na parte aérea da mangabeira.  

Quanto ao S, tiveram teores médios de 1,33 g.kg
-1

106,760mg.kg
-1 

(Tabela 3.5), 

sendo o S superior ao encontrado por Alves et al. (1989) para mangabeira (1,20 g.kg
-1

); 

porém inferior aos obtidos por Oliveira (2004) em gravioleira (1,50 g.kg
-1

 a 1,70 g.kg
-1

) e 

por Brait (2008) em pequizeiro (1,84 g.kg
-1

 a 2,21 g.kg
-1

).  

O teor médio de Na foi de 106,760 mg.kg
-1

 (Tabela 3.5), Naves (1999) 

encontrou, em folhas de mangabeiras no Cerrado de Goiás, média de 246,18 mg.kg
-1

. O 

sódio (Na) é exemplo de elemento benéfico, ou seja, em dadas condições, podem melhorar 

o crescimento e aumentar a produção.  

Observando-se o teor de Cu, verificou-se média de 6,69 mg.kg
-1 

(Tabela 3.5). 

Naves (1999) encontrou teor de 4,13 mg.kg
-1

 em mangabeiras encontradas nas condições 

do Cerrado goiano, 6,79 mg.kg
-1 

em araticunzeiros e de 4,4 mg.kg
-1

em cajueiros. Segundo 

Malavolta et al. (1989), as plantas cítricas desenvolvem-se de modo adequado numa faixa 

de 5,0 mg.kg
-1

 a 16,0 mg.kg
-1

 de Cu, estando as mangabeiras do presente trabalho dentro 

desta faixa.  
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Tabela 3.5. Resultados dos quadrados médios (QM), análise de variância univariadas e respectivas médias para variáveis relacionadas à 

análise foliar, comparando-se quatro variedades botânicas de Hancornia speciosa (gardneri, pubescens, speciosa e cuyabensis) do 

banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO.  

FV GL 

Quadrado Médio 

Variáveis foliares químicas 

N(a) P K Ca Mg S Na Cu Fe Mn Zn Co Mo 

Bloco 3 2,662
ns

 0,025
ns

 1,880
ns

 3,854
ns

 0,289
ns

 0,094
ns

 27,900
ns

 4,256
ns

 527,700
ns

 760,200
ns

 3,915
ns

 0,001
ns

 0,001
ns

 

Variedade 

botânica 
3 0,322

ns
 0,01

ns
 4,250

ns
 7,680

ns
 0,087

ns
 0,030

ns
 2,000

ns
 6,944

ns
 2379,300

ns
 2932,200

ns
 0,389

 ns
 0,001

ns
 0,005

ns
 

Resíduo 6 0,830 0,010 0,916 5,972 0,373 0,078 383,100 4,528 1436,000 2165,200 2,694 0,0003 0,003 

Média - 13,550 0,961 4,477 9,400 2,907 1,330 106,760 6,692 272,300 125,690 16,384 0,197 0,766 

CV % - 6,724 10,406 21,378 25,998 21,012 20,999 18,334 31,798 13,916 37,021 10,018 8,792 7,150 

(a)N:nitrogênio em g.kg-1; P: fósforo em g.kg-1; potássio em g.kg-1; Ca: cálcio em g.kg-1; Mg: magnésio em g.kg-1; S: enxofre em g.kg-1; Na:sódio em mg.kg-1; Cu: cobre em mg.kg-1; Fe: ferro em 

mg.kg-1; Mn: manganês em mg.kg-1; Zn: zinco em mg.kg-1; Co: cobalto em mg.kg-1; Mo: molibdênio em mg.kg-1;ns não significativo pelo teste F (p-valor> 0,05).  
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Já, para o Fe (Tabela 3.5) verificou-se teor médio de 272,30 mg.kg
-1

. Naves 

(1999), trabalhando com várias frutíferas do Cerrado, destacou a posição superior do 

pequizeiro nos teores médios de Fe (218,93 mg.kg
-1

), em relação a araticunzeiros (86,19 

mg.kg
-1

), cajueiros (73,44 mg.kg
-1

) e cagaiteiras (81,53 mg.kg
-1

). Naves (1999)obteve 

valor médio de 114,10 mg.kg
-1

.  

Em termos de Mn, foi encontrado teor médio de 125,69 mg.kg
-1

 (Tabela 3.5), 

bastante inferior ao observado por Naves (1999) (463,66 mg.kg
-1

), porém, superior ao 

obtido por Espíndola (1999) (42,26 mg.kg
-1

), ambos na mesma espécie. 

O teor médio de Zn encontrado nas folhas de mangabeira foi de 16,38 mg.kg
-1

 

(Tabela 3.5), superior ao obtido por Naves (1999) em mangabeiras (14,36 mg.kg
-1

), 

araticunzeiros (16,19 mg.kg
-1

), cajueiros (12,60 mg.kg
-1

)e pequizeiros (14,73 mg.kg
-1

) e 

por Rosa (2004) em pequizeiros (14,42 mg.kg
-1

). Porém, Souza (2006) estudando o padrão 

fenológico da cagaiteira, nas condições do Cerrado de Goiás, encontrou teor de Zn 

variando de 18,70 mg.kg
-1

 a 24,60 mg.kg
-1

.  

Além do Fe e do Zn, o Ca e o Mg foram dois elementos que se destacaram nas 

folhas das mangabeiras, possivelmente por estes estarem em teores altos no solo de acordo 

com os resultados obtidos pelas análises de solo. 

As correlações entre as treze variáveis relacionadas à folha da mangabeira, em 

nível de médias, para o ano de 2011, em quatro blocos, encontram-se na Tabela 

3.6.Observa-se que P, Na, Cu e Fe não se correlacionaram significativamente com os 

demais nutrientes foliares. O K apresentou correlação significativa positiva com o P, ou 

seja, os valores de K foram maiores quando o solo apresentou maiores teores de P. O Ca 

apresentou correlação negativa significativa com P e o K, ou seja, quanto maior o teor de 

Ca, menores os teores de P e K. Sabe-se que a proporção de Ca e K em solução é muito 

mais estreita que a relação de cátions trocáveis, pois o Ca é retido mais que o K em sítios 

de permuta de cátions. O Mg e o Mn correlacionaram-se positivamente com o Ca, a 5% e 

1% de probabilidade, respectivamente. Já, o Mn mostrou ainda correlação positiva 

significativa com o K e o Mg; enquanto o Zn correlacionou-se negativamente com o Mg e 

o Mn. 

Praticamente não existem níveis de referência dos teores foliares de frutíferas 

nativas do Cerrado, devido à carência de pesquisas e à diversidade ambiental e genotípica 

envolvida. É preciso, portanto, aprofundar os estudos relativos à influência do nível e do 

balanço nutricional foliar sobre a produção de frutos.  
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Tabela 3.6. Estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica de Pearson entre variáveis relacionadas à análise foliar, em nível de médias de 

quatro variedades botânicas de Hancornia speciosa (gardneri, pubescens, speciosa e cuyabensis) pertencentes ao banco de 

germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO.  

Variáveis (a) N P K Ca Mg S Na Cu Fe Mn Zn Co Mo 

N 1 - - - - - - - - - - - - 

P 0,167
ns

 1 - - - - - - - - - -  

K 0,373
ns

 0,593
*
 1 - - - - - - - - -  

Ca -0,396
 ns

 -0,591
*
 -0,873

**
 1 - - - - - - - -  

Mg -0,078
 ns

 -0,179
ns

 -0,469
ns

 0,632
*
 1 - - - - - - -  

S 0,128
ns

 0,592
*
 0,438

ns
 -0,397

ns
 -0,369

ns
 1 - - - - - -  

Na -0,411
ns

 0,113
ns

 0,240
ns

 -0,256
ns

 -0,158
ns

 0,151
ns

 1 - - - - -  

Cu 0,523
ns

 0,356
ns

 0,265
ns

 -0,497
ns

 0,016
ns

 -0,025
ns

 -0,155
ns

 1 - - - -  

Fe 0,050
ns

 0,146
ns

 -0,001
 ns

 -0,221
ns

 -0,140
ns

 -0,178
ns

 -0,172
ns

 0,358
ns

 1 - - -  

Mn -0,395
ns

 -0,149
ns

 -0,464
 ns

 0,707
**

 0,638
*
 0,139

ns
 -0,059

ns
 -0,470

ns
 -0,426

ns
 1 - -  

Zn 0,429
ns

 0,400
ns

 0,426
ns

 -0,539
ns

 -0,721
**

 0,352
ns

 0,080
ns

 0,108
ns

 -0,068
ns

 -0,599
*
 1 -  

Co -0,488
 ns

 -0,458 -0,297
ns

 0,370
ns

 0,446
ns

 -0,336
ns

 -0,044
ns

 -0,070
ns

 -0,157
ns

 0,353
ns

 -0,753
**

 1  

Mo 0,205
 ns

 -0,591
*
 -0,457

ns
 0,262

ns
 0,155

ns
 -0,294

ns
 -0,283

ns
 -0,022

ns
 0,101

ns
 -0,063 -0,276

ns
 0,094

ns
 1 

(a) N: teor de nitrogênio em g.kg-1; P: teor de fósforo em g.kg-1; teor de potássio em g.kg-1; Ca: teor de cálcio em g.kg-1; Mg: teor de magnésio em g.kg-1; S: teor de enxofre em g.kg-1; Na: teor de 

sódio em mg.kg-1; Cu: teor de cobre em mg.kg-1; Fe: teor de ferro em mg.kg-1; Mn: teor de manganês em mg.kg-1; Zn: teor de zinco em mg.kg-1; Co: teor de cobalto em mg.kg-1; Mo: teor de 

molibdênio em mg.kg-1** e * significativo, pelo teste t-Student, a 1% e a 5% de probabilidade, respectivamente;
 ns

não significativo. 
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3.3.3 Características climáticas 

 

Os dados climáticos da área do banco de germoplasma de Hancornia speciosa 

da EA/UFG encontram-se na Figura 3.4 e ApêndicesD, E e F. Com relação ao regime 

pluviométrico, observou-se que as maiores precipitações ocorreram entre os meses de 

setembro de 2009 a abril de 2010, com total de 1.458,80 mm, sendo o mês de dezembro de 

2009 o mais chuvoso.  

Observou-se, também, que o período de outubro de 2010 a março de 2011 

apresentouelevadas precipitações, com total de 1.441,90 mm, sendo o mês de março de 

2011 o mais chuvoso.Os períodos de maio a setembro de 2010 e de abril a agosto de 2011 

foram os mais secos, com 57,40 mm e 49,40 mm, respectivamente. Segundo Eiten (1994), 

no Cerrado, as alterações periódicas dedisponibilidade de água definem a existência de 

dois períodos climáticos bem definidos, marcados por invernossecos, de abril a setembro, e 

verões chuvosos, de outubro a março. 

As temperaturas médias mensais variaram de 20,1°C (junho de 2011) a 

25,90°C(outubro/2010). As temperaturas mínimas mensais variaram de 10,8°C 

(agosto/2010) a 23,9°C (novembro/2009). Já, as médias mensais da temperatura máxima 

variaram de 28,4°C (junho/2011) a 34,8°C (setembro/2011).A umidade relativa média do 

ar variou de 40% em agosto de 2011 a 76% em dezembro de 2009.  
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Figura 3.4. Climatograma referente às temperaturas máxima (°C), média (°C) e mínima (°C), umidade relativa do ar (%) e precipitações 

mensais referentes ao período de junho de 2009 a agosto de 2011, na EA/UFG, Goiânia - GO.
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3.3.4 Fenologia 

 

As fenofases folhação, floração, frutificação (número total de frutos por planta) 

e maturação (número de frutos maduros, ou “frutos de caída”) das quatro variedades 

botânicas estudadas apresentaram-se distribuídas de forma sazonal, exceto para brotação 

foliar, que não apresentou essa sazonalidade. Segundo Sarmiento & Monastério (1983), as 

espécies lenhosas do Cerrado apresentam períodos de floração e frutificação distribuídos 

durante todo o ano. É possível identificar picos das várias fenofases (brotação, floração, 

frutificação e caducifolia), sempre relacionados com o final da estação seca; mas, ao 

mesmo tempo, é possível encontrar espécies com determinada fenofase em qualquer época 

do ano nessas comunidades vegetais.  

 

3.3.4.1 Folhação 

 

O teste de médias do evento fenológico folhação revela a existência de 

variação significativa para este caráter. Esta variação existente, provavelmente, pode ser 

devido aos componentes ambientais não controlados (solo e clima) e também devido às 

próprias diferenças genéticas entre os indivíduos. As maiores médias (notas) para folhação, 

ao longo do período de avaliação (2009 a 2011), ocorreram na variedade cuyabensis, 

seguida pela gardneri, pubescens especiosa(Tabela 3.7).  

 

Tabela 3.7. Médias da escala de notas da folhação das quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa do banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 

Variedadebotânica 2009/2010 2010/2011 2009 a 2011 

cuyabensis 7,483 a(1) 4,876 a 6,061 a 

gardneri 6,756b 4,216 b 5,374 b 

pubescens 5,770c 3,009 c 4,316 c 

speciosa 3,930 d 3,176c 3,930 d 

Média geral 6,554A(2) 4,073 B 5,211 

CV (%) 26,427 38,508 33,238 
(1) Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade;(2) médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas linhas, diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

O Cerrado possui duas estações bem definidas,o período chuvoso e de seca, 

afetando a fenologia das espécies nativas. Aparentemente, aágua é um fator seletivo, sendo 
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que as fenofases vegetativas têm maior relação com os fatoresambientais, principalmente 

com a seca. Porém, os fatores abióticos não apresentam grandes influências sob as 

fenofasesreprodutivas (Mantovani & Martins, 1998). 

A distribuição dos dados para folhação (Figura 3.5) foi apresentada via box 

plot. Verifica-se que o evento fenológico foi observado ao longo do tempo de avaliação 

para as quatro variedades botânicas de mangabeira. Com respeito à fenodinâmica foliar, as 

mangabeiras exibiram um padrão periódico sazonal, com as plantas perdendo, 

parcialmente, as folhas na época seca.  

Observou-se que as plantas apresentaram abscisão foliar no início de junho, no 

final do outono, alcançando o seu máximo no mês de setembro. A rebrota e a expansão das 

folhas ocorreram no mês de outubro (Figura 3.5).A renovação das folhas ocorreu na 

primavera, no auge do período reprodutivo. A deciduidade pode ser um escape ao estresse 

hídrico na estação seca. A queda das folhas pode, também, estar relacionada com a queda 

da temperatura e da umidade relativa do ar. Sabe-se que a mangabeira é uma planta 

decídua, sendo possível que a deficiência hídrica seja fator associado à perda das folhas. 

Observou-se que a abscisão das folhas, para a variedade pubescens iniciou-se 

em junho de 2010 (outono/inverno), estendendo-se até setembro de 2010, período de 

menores temperaturas e precipitações (Figura 3.4). Entre agosto de 2010 e agosto de 2011, 

algumas plantas dessa variedade apresentaram nota zero para o evento. Verifica-se que no 

mês de fevereiro de 2011, houve queda na média do evento, provavelmente devido à 

ocorrência de menores precipitações (Apêndices D, E e F e Figura 3.4).  

Na variedade speciosa, o período entre setembro e dezembro de 2009 foi o que 

apresentou as maiores notas para a folhação (Figura 3.5), ou seja, fim da seca até a fase de 

maior precipitação pluviométrica. A partir do mês de janeiro de 2010, observou-se início 

da abscisão foliar, apresentando ligeiro aumento da folhação em março, quando as chuvas 

aumentaram, voltando ao declínio no mês de abril de 2010, quando as precipitações, a 

umidade relativa e a temperatura começaram a diminuir.  

Observou-se que entre dezembro de 2009 a junho de 2010 e em fevereiro e 

julho de 2011 algumasmangabeiras pertencentes a esta variedade botânica apresentaram 

nota zero para o evento. 

A variedade gardneri comportou-se de forma semelhante à cuyabensis para 

folhação. A primeira variedade apresentou plantas com nota dez para folhação de junho de 
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2009 a maio de 2010, sendo que a partir do mês de março de 2010, as médias começaram a 

declinar. 

 

 
Figura 3.5. Box plot das notas da folhação de quatro variedades botânicas de Hancornia 

speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco de 

germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO (2009/2011). 
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Entre junho e setembro de 2010 houve abscisão foliar, período que coincidiu 

com os menores índices de temperatura, precipitação e umidade relativa do ar, havendo 

aumento nas médias a partir de outubro de 2010. No mês de dezembro, as plantas voltaram 

a apresentar nota dez para folhação, assim como para as variedadespubescense speciosa, 

em fevereiro de 2011, houve nova fase de abscisão foliar.  

A variedade cuyabensis apresentou abscisão foliar em setembro de 2009, mas 

voltou a aumentar a nota a partir do mês de outubro, quando a precipitação, a temperatura e 

a umidade relativa do ar aumentaram (Apêndices D, E e F e Figura 3.4). Assim, as maiores 

notas para o evento (dez) ocorreram entre os meses de outubro de 2009 a maio de 2010. 

A partir de junho de 2010 até setembro do mesmo ano, houve aumento da 

abscisão foliar, assim como aconteceu para as variedades gardnerie pubescens. Em 

outubro de 2010 a abril de 2011, as notas para o evento voltaram a aumentar, coincidindo 

com o aumento das precipitações pluviométricas e umidade relativa do ar, exceto para o 

mês de fevereiro de 2011.  

De forma geral, os picos de folhação ocorreram em setembro/outubro de 2009 

até dezembro de 2009, para pubescens e speciosa, ou até maio de 2010 para cuyabensis. 

Na gardneri, esse pico iniciou-se em pouco antes, em julho de 2009. Já o período de 

abscisão foliar ocorreu de junho a setembro de 2010.  

Sabe-se, que além da seca, outros fatores, como a própria idade das folhas e a 

deficiência de nitrogênio estimulam a queda foliar. A abscisão foliar seria uma 

adaptaçãovegetativa contra a perda de água (Rizzini, 1979). Segundo Kikuzawa (1995), a 

abscisão foliar é considerada uma adaptação vegetativa contra a perda de água, permitindo 

a sobrevivência do indivíduo em condições desfavoráveis.  

Bucci et al. 2005, afirmam, em geral, espécies lenhosas do Cerrado possuem 

adaptações morfológicas e ecofisiológicas que limitam a perda e maximizam o uso de água 

em resposta à limitação hídrica sazonal, como forte controle estomático, folhas pilosas e 

esclerófilas (Oliveira et al. 2003) e raízes profundas, capazes de absorver e armazenar água 

(Oliveira et al. 2005). Entre essas adaptações, a perda ou substituição completa da 

folhagem no período hídrico desfavorável também atua como um mecanismo na economia 

e eficiência do uso de água pelas plantas. Assim, a redução na disponibilidade de água na 

estação seca parece funcionar como fator de indução à queda de folhas, como discutido por 

Pedroni et al. (2002). 
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3.3.4.2 Brotamento foliar 

 

De forma geral, verificou-se que a variedade botânica cuyabensis apresentou a 

maior média para brotamento foliar ao longo do período de avaliação (2009 a 2011), 

seguida pelas variedades gardneri e pubescens (Tabela 3.8).  

 

Tabela 3.8. Médias da escala de notas para brotamento foliar das quatro variedades 

botânicas de Hancornia speciosa do banco de germoplasma da EA/UFG, 

Goiânia – GO. 

Variedade botânica 2009/2010 2010/2011 2009 a 2011 

cuyabensis 0,773 a
(1)

 1,153 a 0,981 a 

pubescens 0,721 a 1,012b 0,880 b 

Gardneri 0,709a 0,986b 0,860 b 

Speciosa 0,466 b 0,463c 0,465 c 

Média geral 0,701A
(2)

 0,980B 0,853  

CV (%) 175,258 143,790 115,461 
(1) Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade; (2) médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas linhas, diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

O brotamento foliar foi observado praticamente no período todo de avaliação 

para as quatro variedades estudadas, ocorrendo tanto na estação seca quanto na chuvosa, 

exceto no mês de maio de 2010, fevereiro de 2011 e agosto de 2011 para a variedade 

speciosa (Figura 3.6). Houve renovação quase contínua da folhagem nas plantas avaliadas.  

Os maiores índices de brotamento foliar foram registrados na transição da 

estação seca para a chuvosa (outubro/2010); momento em que houve tanto aumento da 

temperatura, quanto da precipitação (Figura 3.4), exceto para a variedade speciosa que 

ocorreu em agosto de 2010, sendo este um mês de baixo índice pluviométrico.  

Pirani et al. (2009) estudando a fenologia de uma comunidade arbórea em 

Cerrado sentido restrito, Barra do Garças, MT, observaram que no início do estudo 

(out/05), verificaram a presença de folhas novas em 78% das espécies estudadas. No ano 

seguinte, o pico de brotamento (54 a 40% das espécies) ocorreu em período similar (set-

out/06), caracterizando a transição da estação seca para chuvosa como o período em que a 

vegetação apresenta um aspecto mais vicejante.  

Uma hipótese que pode ser apresentada foi que a queda das folhas induziu o 

brotamento foliar, já que a desfolha reduz a perda de água pela planta, havendo hidratação 
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dos ramos e produção de brotos (Reich & Borchart, 1984). Ou ainda, as folhas maduras 

inibem o crescimento de brotos, que seriam liberados após a queda destas folhas maduras 

(Longman & Jenik, 1987).  

 

 
Figura 3.6. Box plot das notas do brotamento foliar de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO (2009/2011). 
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3.3.4.3 Floração 

 

Ao realizar o teste de agrupamento de médias Scott Knott a 5% de 

probabilidade (Tabela 3.9), observa-se que, a variedade cuyabensisapresentou as maiores 

médias para o evento fenológico ao longo do período de avaliação, enquanto a variedade 

speciosa exibiu as menores médias. 

 

Tabela 3.9. Médias da escala de notas da floração de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa do banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 

Variedade botânica 2009/2010 2010/2011 2009 a 2011 

cuyabensis 0,815 a
(1) 

1,241 a 1,048 a 

gardneri 0,549b 0,865b 0,721 b 

pubescens 0,247c 0,644c 0,464 c 

speciosa 0,190c 0,225d 0,208 d 

Média geral 0,514A
(2) 

0,844B 0,693 

CV (%) 235,882 158,520 190,345 
(1) Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade; (2)Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas linhas, diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

A reprodução das mangabeiras do presente estudo predominou na primavera, 

iniciando-se em setembro estendendo-se até novembro, exceto para a variedade speciosa, 

que apresentou floradas em setembro de 2009 e 2010 e fevereiro de 2011. Notou-se florada 

curta em janeiro e fevereiro de 2011 para as quatro variedades estudadas (Figura 3.7), 

momento em que houve queda tanto da temperatura como da precipitação (Figura 3.4). 

Além disso, em 2011, a produção de flores iniciou-se mais cedo do que em 2010 no mês de 

agosto (Figura 3.7).  

De forma geral, a variedade cuyabensis, seguida pela gardneri mantiveram-se 

por mais tempo floridas; diferentemente, a speciosa apresentou floradas curtas. Este é um 

aspecto importante, tendo em vista que o período de floração influencia o de frutificação, 

ou seja, a disponibilidade de frutos no mercado.  

A floraçãona primavera parece ser o padrão seguido pelamaioria das espécies 

da vegetação arbórea do Cerrado e de savanas de latitudes próximas ao Equador (Miranda, 

1995). 

Em latitudes mais ao sul, comonos Cerrados do Planalto Central (Oliveira, 

1998) e áreasdisjuntas no sudeste (Batalha & Mantovani, 2000), a floração naprimavera 
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coincide com o início das chuvas. Esse fato sugere que afloração na primavera independe 

do regime pluviométrico da regiãoe que a indução floral é decorrente de outros fatores. 

 

 

Figura 3.7. Box plot das notas da floração de quatro variedades botânicas de Hancornia 

speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco de 

germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO (2009/2011). 
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O evento reprodutivo (floração), das quatro variedades botânicas foram 

sincrônicos (Figura 3.7). Observou-se que a floração foi seguida pela troca de folhas.No 

período chuvoso as plantas praticamente não apresentaram flores. As variedades botânicas 

cuyabensise gardnerimostraram comportamento e índices (notas) de florescimento muito 

semelhante. Essas foram as variedades que apresentaram as maiores notas para este evento 

fenológico (Figura 3.7).  

A estratégia de floração apresentada pelas plantas do banco de germoplasma de 

H. speciosa da EA/UFG pode ser classificada como sazonal e padrão de floração com um 

(speciosa), três (pubescens) e quatro (gardneri e cuyabensis) meses de duração. Segundo 

Newstrom et al. (1994), a floração e a frutificação são dependentes não só do ambiente 

onde se desenvolvem as plantas, mas também da espécie e do seu estádio de 

desenvolvimento. 

 

3.3.4.4 Frutificação 

 

De forma geral, observou-se, em média, 46,22 frutos por planta, 

independentemente da variedade, no período de estudo (Tabela 3.10). A maior quantidade 

de frutos ocorreu em 2010, justamente o ano de menores precipitações e temperaturas 

mínimas (Figura 3.4). Contudo, essa variação do número de frutos entre os anos, 

provavelmente se deve ao fato das avaliações terem sido feitas em 2010 por período maior, 

ou seja, ao longo dos 11 meses, diferentemente do ano de 2009 (sete meses) e de 2011 

(oito meses).  

As variedades se diferenciaram para o número de frutos por planta (Tabela 

3.10). Nota-se que a variedade cuyabensis apresentou maior número de frutos por planta 

no período de avaliação, evidenciando a sua potencialidade.  

Segundo Rezende et al. (2003), em populações naturais de mangabeiras em 

Goiás, Bahia e Minas Gerais, mostraram uma média geral de 25,98 frutos por planta. Estes 

autores relatam que a variabilidade encontrada no número e no tamanho dos frutos entre e 

dentro das áreas de coleta é muito alta, tendo as queimadas como um dos agentes possíveis 

dessa variação.  

Macedo et al. (2003) verificaramque o número de frutos por planta apresentou 

uma variação entre 3.243 a 6.581 frutos.Ganga (2008), caracterizando árvores e frutos de 

populações naturais de variedades botânicas de H. speciosa existentes no Cerrado 
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brasileiro, verificou que as matrizes apresentaram, em média, 83,77 frutos, com grande 

variação entre elas, como se pode constatar pelos valores mínimos e máximos, de dois e 

830 frutos, respectivamente.  

 

Tabela 3.10. Médias do número total de frutos por planta (NF/P) de quatro variedades 

botânicas de Hancornia speciosa do banco de germoplasma da EA/UFG, 

Goiânia – GO. 

Variedade botânica 
2009/2010 2010/2011 2009 a 2011 

NF/P NF/P NF/P 

cuyabensis 65,968 a
(1) 

71,657 a 69,668 a 

Gardneri 36,271 b 45,039 b 42,162 b 

pubescens 28,170 b 17,772 c 20,788 c 

Speciosa 18,650 c 24,428 c 20,148 c 

Média geral 42,478 A
(2) 

48,009 B 46,220 

CV (%) 38,258 37,902 39,853 
(1) Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade; (2) médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas linhas, diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

Barreiro Neto (2003) emacesso de um banco de germoplasma na Paraíba 

observou que há uma variabilidade acentuada em relação à produtividade, tanto entre 

acessos de mesma procedência, quanto entre acessos de diferentes procedências. Esse autor 

não menciona a variedade estudada, mas é aH. speciosa var. speciosaa de ampla ocorrência 

na região Nordeste e os acessos são procedentes de prospecção dos recursos genéticos da 

planta pelos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.    

Rezende et al. (2002), estudando esta espécie no seu ambiente natural, no 

Cerrado, em áreas consideradas de alta densidade de mangabeiras, observaram variação de 

1 a 188 frutos.planta
-1

. As variedadesgardneri e cuyabensis foram as que apresentaram 

maior distribuição da produção de frutos ao longo dos meses de avaliação, com picos de 

frutificação de junho a novembro de 2010 (médias acima de cinquenta frutos.planta
-1

).  

A variedade pubescens mostrou pico de produção (médias acima de 50 

frutos.planta
-1

) em junho de 2010, enquanto a variedade botânica speciosa apresentou pico 

de produção (médias acima de cinquenta frutos.planta
-1

) em maio e junho de 2010 (Figura 

3.8). Silva (2005) avaliando mangabeiras com 11 anos de idade, da coleção ex situ da 

EA/UFG, submetidas à irrigação e adubação, em diferentes períodos do estádio fenológico, 

observou que a maior média de produção de frutos (2003) ocorreu nas plantas que 

receberam irrigação o ano todo mais correção do solo e adubação, com 210 frutos.planta
-1

, 
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em relação à testemunha. As plantas que receberam irrigação o ano todo, sem adubação, 

apresentaram total de 162 frutos.planta
-1

(2004), mostrando que a espécie responde à 

irrigação e adubação. 

 

 

Figura 3.8. Box polt das notas da frutificação de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia- GO (2009/2011). 
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Sabe-se que no ambiente natural, a mangabeira sofre mais a pressão dos 

agentes externos, como a competição de outras espécies e, possivelmente, um efeito 

depressivo do fogo e a presença de herbívoros (gado) no período seco, sobre suas plantas 

novas. 

Segundo Silva (2005), o controle do fogo é muito importante porque em 

observações nas condições naturais do Cerrado, quando ocorrem queimadas, estas 

influenciam em dois anos de produção da mangabeira. Isto ocorre porque o fruto produzido 

em um ano corresponde à floração do ano anterior. Quando ocorre a queimada, 

principalmente mais tardia (setembro), o fruto que desenvolveria, danifica-se e o 

florescimento daquele ano é comprometido. Embora em número limitado, alguns trabalhos 

têm sido desenvolvidos com o intuito de investigar a variabilidade existente em 

mangabeira. 

 

3.3.4.5 Número de frutos maduros 

 

Os frutos de mangabeira são normalmente coletados no chão, logo que 

amadurecem e caem das árvores, quando são considerados maduros. Após a queda natural, 

caso não seja realizado a coleta imediata estes entram em processo de deterioração. Daí a 

importância em se estudar os frutos de caída dessa espécie.  

Em 2010 não houve efeito significativo das variedades botânicas sobre a 

maturação. Nesse ano, a variedade cuyabensis apresentou o maior número de frutos 

maduros, com média de 3,320 frutos (Tabela 3.11). Todas as variedades botânicas 

apresentaram aumento nas médias de frutos maduros no período de 2010/2011, exceto a 

variedade pubescens.  

Observou-se a presença de frutos maduros, ou seja, “frutos de caída”, de forma 

sazonal na área de estudo. Os períodos de oferta de frutos maduros evidenciaram que as 

variedades botânicas não seguem o mesmo padrão de maturação fisiológica. As variedades 

gardneri e cuyabensis apresentaram comportamento semelhante para este evento 

fenológico com a presença de frutos maduros na maior parte do período de avaliação e 

maiores médias no período de setembro a novembro de 2010. Diferentemente, na 

variedade pubescens, o número de frutos maduros foi menor, com pico no mês de outubro 

de 2010, e a produção destes se concentrou entre agosto-dezembro de 2010, e não ao longo 

do ano todo (Figura 3.9).  
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Tabela 3.11. Médias do número de frutos maduros por planta de quatro variedades 

botânicas de Hancornia speciosado banco de germoplasma da EA/UFG, 

Goiânia – GO. 

Variedade botânica 2009/2010 2010/2011 2009 a 2011 

cuyabensis 3,320 a
(1) 

13,310 a 11,576 a 

Gardneri 2,279 a 7,235 b 6,653 b 

pubescens 2,666 a 2,541c  2,556 c 

Speciosa 3,000 a 5,250 c 4,500 c 

Média geral 2,671 A
(2) 

8,517 B 7,731 

CV (%) 22,985 9,816 10,690 
(1) Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas colunas, diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade; (2) médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas linhas, diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

Já na variedade speciosa, praticamente não se observou frutos de caída no ano 

de 2009, nos demais períodos, a presença destes ocorreu apenas no mês de junho de 2010 e 

março de 2011 (Figura 3.9). Esta variedade, provavelmente, é tardia em termos de 

produção em relação às demais. 

Pirani et al. (2009) observaram que os resultados reforçaram a hipótese de que 

afenologia reprodutiva das plantas que vivem em habitats sazonais tem sido moldada para 

sincronizar a maturação dos frutos e a liberação das sementes, com a época mais 

favorávelpara o crescimento e a sobrevivência das plântulas. 

A qualidade dos frutos depende, além de outros fatores, do estádio 

dematuração por ocasião da colheita, o qual influencia muito na vida útil pós-

colheita.Colheitas realizadas antes que os frutos atinjam completa maturaçãofisiológica, 

prejudicam o processo de amadurecimento, afetando a sua qualidade.Por outro lado, 

colheita de frutos totalmente maduros reduz a vida útil, dificulta omanuseio e transporte, 

devido à sua baixa resistência física, causando perdasquantitativas e qualitativas (Chitarra 

& Chitarra, 2005).  

Foi realizada análise de correlação entre todos os eventos fenológicos avaliados 

(Tabela 3.12). Como esperado, houve correlação significativa positiva entre os caracteres 

de floração, brotamento foliar e maturação com o número total de frutos por planta e do 

brotamento foliar e maturação com a floração. Houve correlações significativas negativas 

da folhação com o número total de frutos por planta, a floração, o brotamento foliar e a 

maturação.  
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Figura 3.9. Box plot das notas do número de frutos maduros de quatro variedades 

botânicas de Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e 

cuyabensis) do banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO 

(2009/2011). 
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Foi realizada análise de correlação entre as condições climáticas com os 

eventos fenológicos das plantas (Tabela 3.13). Observou-se que a temperatura máxima, a 

precipitação e a insolação foram os elementos climáticos que mais se correlacionaram 

significativamente com as variáveis fenológicas das variedades botânicas. 

 

Tabela 3.12. Estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica de Spermam entre 

variáveis relacioadas à fenologia para quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 

 

NTF/P FLO FOL BR MA 

NTF/P 1,000 - - - - 

FLO 0,270
**

 1,000 - - - 

FOL -0,056
**

 -0,066
**

 1,000 - - 

BR 0,072
**

 0,061
**

 -0,024
*
 1,000 - 

MA 0,466
**

 0,270
**

 -0,025
*
 0,092

**
 1,000 

** e *: significativo, pelo teste t-Student, a 1% e a 5% de probabilidade, respectivamente; NTP/P: número total defrutos por 

planta; FLO: floração; FOL: folhação, BR: brotamento foliar e MA: maturação. 

 

A temperatura máxima foi o elemento climático que mais se correlacionou com 

H. speciosa var. cuyabensis, sendo esta correlação significativa positiva com o número 

total de frutos (NTF/P), a floração (FLO) e o total de frutos maduros (MA), ou seja, com o 

aumento da temperatura máxima ocorreu o aumento dos registros desses eventos 

fenológicos. H. speciosa var. gardneri foi a que apresentou o maior número de correlações 

significativas negativas entre os elementos climáticos e os eventos fenológicos.  

Sabe-se que a mangabeira é uma planta autoincompatível, sendo a maior 

produção condicionada, primeiramente, à existência de plantas diferentes geneticamente e, 

numa segunda análise, está a questão dos polinizadores, cujo aumento da frequência 

ocasiona maior taxa de frutificação. No final da seca e início do período chuvoso, 

justamente a época de maior florada da mangabeira, os insetos polinizadores diminuem o 

seu fluxo nas áreas que apresentam maior concentração de plantas. Assim, observou-se que 

a precipitação correlacionou-se negativamente com o número total de frutos por planta 

para as variedades botânicas cuyabensis, gardneri e pubescens (Tabela 3.18). 

As temperaturas máxima, mínima e média, a umidade relativa e a distribuição 

das chuvas influenciaram significativamente a variedade speciosa, sendo as únicas 

correlações significativas negativas com a insolação e a folhação. As variáveis climáticas 

não influenciaram na produção total de frutos (NTF/P) e no brotamento foliar (BR) desta 
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variedade. Já, a variedade gardneri foi influenciada pelas temperaturas máxima e mínima, 

umidade relativa, precipitação e insolação, sendo as três últimas as variáveis que mais 

apresentaram correlações significativas negativas com os eventos fenológicos das plantas 

dessa variedade (Tabela 3.13).  

 

Tabela 3.13. Estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica de Spearman entre as 

variáveis climatológicas e os eventos fenológicos das mangabeiras do banco 

de germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG, Goiânia – GO. 

Dados climáticos 

Dados fenológicos
1
 

NTF/P  FLO FOL BR MA 

cuyabensis 

Temperatura máxima  0,504
*
 0,613

**
 -0,384

ns
 0,314

ns
 0,585

*
 

Temperatura mínima -0,549
**

 0,101
ns

 0,429
*
 0,050

ns
 0,120

ns
 

Temperatura média -0,294
ns

 0,325
ns

 0,207
ns

 0,202
ns

 0,379
ns

 

Umidade relativa -0,526
**

 -0,365
ns

 0,653
**

 -0,082
ns

 -0,140
ns

 

Precipitação -0,501
*
 -0,087

ns
 0,340

ns
 -0,060

ns
 -0,045

ns
 

Insolação 0,601
**

 0,052
ns

 -0,416
*
 0,047

ns
 0,023

ns
 

 speciosa 

Temperatura máxima -0,042
ns

 0,504
*
 -0,173

ns
 0,019

ns
 -0,370

ns
 

Temperatura mínima -0,326
ns

 0,093
ns

 0,690
**

 -0,288
ns

 0,547
ns

 

Temperatura média -0,316
ns

 0,302
ns

 0,488
*
 -0,258

ns
 0,462

ns
 

Umidade relativa -0,156
ns

 -0,264
ns

 0,715
**

 -0,089
ns

 0,220
ns

 

Precipitação -0,167
ns

 -0,014
ns

 0,573
**

 -0,253
ns

 0,819
*
 

Insolação 0,249
ns

 -0,108
ns

 -0,626
**

 0,261
ns

 -0,588
ns

 

 gardneri 

Temperatura máxima 0,399
ns

 0,534
**

 -0,401
ns

 0,353
ns

 0,688
**

 

Temperatura mínima -0,654
**

 0,031
ns

 0,527
**

 -0,271
ns

 0,017
ns

 

Temperatura média -0,267
ns

 0,261
ns

 0,276
ns

 -0,093
ns

 0,295
ns

 

Umidade relativa -0,396
ns

 -0,410
*
 0,760

**
 -0,422

*
 -0,296

ns
 

Precipitação -0,583
**

 -0,071
ns

 0,432
*
 -0,499

*
 -0,135

ns
 

Insolação 0,603
**

 0,050
ns

 -0,511
*
 0,427

*
 0,133

ns
 

 pubescens 

Temperatura máxima 0,448
*
 0,543

**
 -0,275

ns
 0,022

ns
 0,108

ns
 

Temperatura mínima -0,672
**

 0,113
ns

 0,596
**

 0,227
ns

 0,471
ns

 

Temperatura média -0,424
*
 0,342

ns
 0,388

ns
 0,249

ns
 0,445

ns
 

Umidade relativa -0,645
**

 -0,281
ns

 0,725
**

 0,156
ns

 0,248
ns

 

Precipitação -0,589
**

 -0,039
ns

 0,452
*
 0,097

ns
 0,052

ns
 

Insolação 0,706
**

 -0,031
ns

 -0,566
**

 -0,141
ns

 -0,228
ns

 
1NTP/P: número total de frutos por planta; FLO: floração; FOL: folhação, BR: brotamento foliar e MA: maturação;** e 

*significativo pelo teste t-Student, a 1% e a 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo. 

 

As temperaturas mínima e média, a umidade relativa do ar e a precipitação 

foram as variáveis climáticas que mais exerceram influência na produção total de frutos e 

na folhação na variedade botânica pubescens. As variáveis climáticas não influenciaram 

significativamente na brotação foliar (BR), exceto para a variedade gardneri, e no número 



101 

 

 

 

total de frutos maduros (MA), exceto para cuyabensis e gardneri. A variação na 

temperatura máxima, na umidade relativa e na precipitação parece ter influenciadono 

comportamento fenológico da mangabeira, o que não acontece com a temperatura média 

emínima.  

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

A folhação das mangabeiras ocorre durante todo o ano, com maior intensidade 

no início do verão (período chuvoso), coincidindo com maiores umidade relativa do ar, 

precipitações e temperaturas. 

A renovação das folhas das mangabeiras ocorre no final da seca, no auge da 

fase reprodutiva, para todas as variedades botânicas. 

O desenvolvimento e a maturação dos frutos ocorremno período de agosto a 

novembro, estendendo-se até o início do verão. 

Há variação do período de duração e da época de ocorrência dos eventos 

fenológicos entre as variedades botânicas da mangabeira. 

A variedade cuyabensisdestacou-se em relação às notas dos eventos 

fenológicos, comparando-se àgardneri, pubescens e speciosa, especialmente em relação à 

floração e frutificação.  

Os eventos fenológicos nas variedades cuyabensis e gardneri apresentaram 

maior amplitude. 

A folhação está associadaao brotamento foliar e a frutificação da mangabeira.  
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE FRUTOS DE TRÊS 

VARIEDADES BOTÂNICAS DE Hancornia speciosa Gomes DO CERRADO 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar as principais características físicas e 

químicas de frutos de três variedades botânicas de mangabeiras do banco de germoplasma 

de Hancornia speciosaGomes da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás 

(EA/UFG). A coleta dos frutos ocorreu em plantas de três variedades botânicas de 

mangabeiras (pubescens, gardneri e cuyabensis). O banco de germoplasma está localizado 

no município de Goiânia, GO, cujas coordenadas geográficas são: latitude 16°35’39” S, 

longitude 49°17’07” W e 733 m de altitude. O solo é caracterizado como Latossolo 

Vermelho Distrófico, de textura média e relevo suavemente ondulado. O clima da região é 

do tipo Aw (quente e semi-úmido, com estação seca bem definida de maio a setembro). 

Foram avaliadas as características físicas e químicas de frutos de 57 mangabeiras repetidas 

em quatro blocos, espaçadas em 5 m x 6 m. Foram coletados frutos maduros viáveis nas 

plantas e, também os de caída, nas safras de 2009 e 2010. O número de frutos por planta 

variou de 1 a 34. Estes foram transportados para o Laboratório de Fitotecnia da EA/UFG, 

onde ocorreram as análises físicas (safras de 2009 e 2010). Foram determinados: Cor da 

casca; diâmetro maior (DM1) e menor (DM2); massa do fruto (MF); número de sementes 

por fruto (NS/F) e massa da semente (MS). As análises químicas (safra 2010) foram 

realizadas no Laboratório de Análises Físico-Químicas do Setor de Tecnologia de 

Alimentos da EA/UFG, de acordo com a recomendação do Instituto Adolfo Lutz (2008). O 

fruto sem sementes foi macerado para obtenção do suco, determinando-se: pH; sólidos 

solúveis totais (SST); acidez total titulável (ATT) e relação SST/ATT. Para a análise 

estatística do experimento foi utilizado o aplicativo computacional R. Para o teste de 

médias aplicou-se Scott-Knott. Os frutos das mangabeiras do banco de germoplasma de H. 

speciosa da EA/UFG possuem padrões químicos adequados para o consumo in natura.H. 

speciosa var. pubescens apresentou maior potencial para industrialização devido maior 

ATT. As variedades estudadas mostraram peso do fruto, SST, ATT e pH acima da média 

para esta espécie.As características físicas dos frutos das mangabeiras do banco de 

germoplasma de H. speciosa da EA/UFG correlacionaram-se positivamente.A variedade 

pubescens possui frutos maiores, de maior massa, com maior rendimento de polpa, maior 

ATT, menor pH e SST/ATT, características estas importantes para o consumo in natura e 

para a indústria de processamento.A variedade cuyabensis possui frutos menores e de 

menor massa do que a pubescens; porém, com menor ATT e maiores pH e SST/ATT. 

 

Palavras-chave:Frutas nativas, mangaba, análises físico-químicas. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL FRUIT OF THREE BOTANICAL VARIETY OF THE 

CERRADO Hancornia speciosa Gomes 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the main physical and chemical characteristics of 

fruits of three botanical varieties of mangaba tree the germplasm bank Hancornia speciosa 

School of Agronomy, Federal University of Goiás (EA/UFG). The collection of fruits 

occurred in plants of three botanical varieties of mangaba tree (pubescens, cuyabensis and 

gardneri). The germplasm bank is located in the city of Goiânia, whose geographical 

coordinates place: height 16 ° 35'39 "S, length 49 ° 17'07" W and 733 m level. The soil is 

characterized as oxisol, medium texture and smoothly undulating relief. The climate is Aw 

(hot and semi-humid, with well-defined dry season from may to september). We evaluated 

the physical and chemical characteristics of fruits of 57 mangaba tree repeated in four 

blocks, spaced at 5 m x 6 m. Collected mature fruits and viable plants, also tumbling, 

harvests in 2009 and 2010. The number of fruits per plant ranged from 1 to 34. These were 

transported to the Laboratory Plant Science EA/UFG, which occurred the physical analysis 

(vintages 2009 and 2010). Were determined: Color shell; diameter (DM1) and lower 

(DM2), fruit mass (MF), number of seeds per fruit (NS/F) and seed mass (MS). Chemical 

analyzes (2010 crop) were performed at the Laboratory of Physical and Chemical 

Analysis, Department of Food Technology EA/ UFG, according to the recommendation of 

the Institute Adolfo Lutz (2008). The seedless fruit was macerated to obtain juice, 

determining: pH, total soluble solids (SST), titratable acidity (ATT) and SST/ATT. For 

statistical analysis of the experiment we used the software R. To test medium was applied 

Scott-Knott. The fruits of mangaba tree germplasm bank of H. speciosa EA/UFG are 

chemical patterns suitable for fresh consumption. H. speciosa var. pubescens had a higher 

potential for industrialization due to higher ATT. The varieties studied showed fruit 

weight, SST, ATT and pH above average for this species. The physical characteristics of 

the fruits of mangaba tree germplasm bank of H. speciosa EA/UFG correlated positively. 

The variety pubescens has larger fruit, more massive, more pulp yield, higher ATT, lower 

pH and SST/ATT, these important characteristics for fresh consumption and for processing 

industry. The variety has fruits cuyabensis smaller and less massive than pubescens, but 

with lower acidity and higher pH and SST/ATT. 

 

Keywords: Native fruit, mangaba, physical and chemical analysis. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A Hancornia speciosa Gomes, mangabeira, é uma árvore pertencente àfamília 

Apocynaceae. É considerada uma dasfrutíferas mais populares no Norte (Rondônia e Ilha 

do Marajó) eNordeste do Brasil, por conseguinte, regiões ondese encontram os seus 

maiores mercados (Souza et al., 2007). A demanda pelo fruto aindaé maior que a 

capacidade de fornecimento por viaextrativista, a qual representa a quase totalidade 

daprodução nacional. São poucas as áreas em que sepratica o cultivo tecnificado de 

mangabeira, as quaisse localizam principalmente nos Estados deSergipe e Paraíba (Silva 

Júnior, 2004). 

O fruto da mangabeira apresenta ótimo aroma e sabor, sendo bastante 

apreciado em virtude das excelentes características organolépticas e nutricional. Apresenta 

bom valor nutritivo, com teor proteico (0,7 g.100g
-1

 de polpa) superior ao da maioria das 

espécies frutíferas. É rica em diversos elementos e, em sua composição, encontra-se a pró-

vitamina A e as vitaminas B1, B2 e C, além de ferro, fósforo e cálcio. O seu elevado teor 

de ferro faz com que seja uma das frutas mais ricas neste nutriente. O valor energético, em 

cada 100 g de fruta, é de 43 calorias e, os altos conteúdos de sólidos solúveis totais 

associados à elevada acidez, além do paladar marcante, conferem-lhe sabor muito 

apreciado pelos consumidores (Soares et al., 2006).  

Uma característica importante para o consumo da mangaba é o elevado teor de 

ácido ascórbico presente na polpa, que a coloca entre as frutas consideradas como rica em 

vitamina C, mais que os cítricos, citados como referência com relação à esta vitamina 

(Alves et al., 2000).  

A mangaba, quando madura, apresenta polpa mole, viscosa, com sabor doce e 

ácido, o que a torna muito apreciada pelos consumidores. Além do consumo natural, tem 

sido utilizada para a fabricação de xarope, doces, compotas, vinho, vinagre, sorvete, licores 

e refrescos (Silva Júnior et al., 2007). Além da digestão fácil, são atribuídas, aos frutos 

propriedades terapêuticas, já que o látex é usado na medicina popular contra diversos 

males, principalmente pancadas e fraturas; entretanto, existem relatos também que o látex é 

venenoso (Almeida, 1988). 
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Em geral, o fruto de mangaba é composto por cerca de 77% de polpa, 12% de 

semente e 11% de casca (Narain, 1990). Esses valores podem sofrer variações conforme a 

planta matriz e a região de origem, como evidenciam Aguiar Filho et al. (1998), os 

quaisobservaram que frutos procedentes no Nordeste apresentam médias de 86,5% de 

polpa, 9,0% de semente e 4,5% de casca.  

Sabe-se que as características físico-químicas dos frutos podem ser 

influenciadas por diversos fatores, a exemplo do grau de maturação, variedade, condições 

climáticas e edáficas, exposição ao sol, localização da fruta na planta e manuseio pós-

colheita, entre outros.  

Entre as características químicas utilizadas na avaliação da qualidade dos 

frutos, consideram-se as mais comuns o pH, acidez total titulável, sólidos solúveis (°Brix), 

relação sólidos solúveis/acidez, açúcares, compostos voláteis, substâncias pécticas, 

vitamina C, pigmentos, compostos fenólicos, respiração (concentração de CO2 ou O2) e 

produção de etileno (Chitarra & Chitarra, 2005).  

O presente estudo teve como objetivo avaliar as principais características 

físicas e químicas de frutos de três variedades botânicas de mangabeiras do banco de 

germoplasma de Hancornia speciosa da Escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás (EA/UFG).  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

A coleta dos frutos ocorreu em plantas de três variedades botânicas de 

mangabeiras (pubescens, gardneri e cuyabensis) do banco de germoplasma de Hancornia 

speciosada Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), localizado 

no município de Goiânia, GO, cujas coordenadas geográficas são: latitude 16°35’39” S, 

longitude 49°17’07” W e 733 m de altitude.  

No presente estudo foram avaliadas as características físicas e químicas de 

frutos de 57progênies de mangabeiras (Apêndice A), espaçadas em 5 m x 6 m(Anexos B e 

C). 

O solo é caracterizado como Latossolo Vermelho Distrófico, de textura média 

e relevo suavemente ondulado (Embrapa, 1999).De acordo com a classificação de Köppen, 
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o clima da região é do tipo Aw (quente e semi-úmido, com estação seca bem definida de 

maio a setembro).  

 

4.2.2  Condução do experimento e obtenção dos dados 

 

Foram coletados frutos maduros viáveis nas plantas e, também os de caída, 

isentos de podridões, feridas e demais defeitos, nas safras de 2009 e 2010. O número de 

frutos por planta variou de 1 a 34 (Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1. Número de frutos avaliados físico-quimicamente de três variedades 

botânicas de Hancornia speciosa (pubescens, gardneri e cuyabensis) do 

banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO, nas safras de 2009 e 

2010. 

Variedade 

botânica 

Progênie N° de frutos  Progênie Nºde frutos Total de 

frutos.variedade
-1

 2009  2010 

cuyabensis 

36 9  36 4 

134 

37 2  37 2 

38 14  38 2 

40 7  39 22 

42 8  40 26 

- -  41 4 

- -  42 34 

Gardneri 

3 1  5 2 

205 

19 8  21 2 

27 1  22 14 

30 8  27 1 

31 4  31 3 

32 7  32 8 

33 16  34 5 

34 10  35 6 

35 5  43 17 

37 6  45 6 

43 5  46 12 

48 1  47 5 

49 7  49 22 

51 1  50 1 

54 1  51 7 

- -  55 6 

- -  56 6 

- -  57 1 

pubescens 
16 1  16 3 

10 
42 6  - - 
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Estes foram individualmente acondicionados em embalagens tipo pet para 

doces, cujas dimensões eram de 240 mm x 166 mm x 101 mm, sendo, no máximo, quatro 

frutos por embalagem. As coletas aconteceram no período da manhã para possibilitar que 

as análises físicas fossem iniciadas e concluídas no mesmo dia. A variedade botânica 

speciosa não produziu número de frutos suficiente para a realização das análises físico-

químicas, em ambas as safras. 

As análises físicas (safra 2009 e 2010) foram realizadas no Laboratório do 

Setor de Horticultura da EA/UFG, em tempo inferior a 12 horas após a colheita, para evitar 

a desidratação dos frutos. Determinou-se para cada fruto: 

 Cor da casca: de acordo com escala de cores elaborada com cinco frutos com 

diferentes matizes, com nota 1 – quando o fruto apresentava casca amarelada com 

manchas vermelhas; 2 – quando o fruto apresentava a casca amarelada; 3 – quando 

o fruto apresentava a casca amarelo-clara; 4 – quando o fruto apresentava a casca 

esverdeada e 5 – quando o fruto apresentava a casca verde-escura, respectivamente 

(Figura 4.1); 

 

 

Figura 4.1. Escala padrão de referência para cor da casca de frutos de três variedades 

botânicas de Hancornia speciosa (cuyabensis, gardneri e pubescens) do 

banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO, 2010. 

 

 Diâmetro maior (DM1) e menor (DM2): usando-se paquímetro digital de precisão 

de 0,01 mm; 

2

s

3

s
4

s

5

s

1

s

(1) – casca amarelada com manchas vermelhas. (2) – casca amarelada. (3) – casca 

amarelo-clara. (4) – casca esverdeada. (5) – casca verde-escuro 
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 Massa: por meio de balança digital, com precisão de 0,01 g e capacidade para 500 

g; 

 Número de sementes por fruto (NS/F): contagem.  

As análises químicas (safra 2010) foram realizadas no Laboratório de Análises 

Físico-Químicas do Setor de Tecnologia de Alimentos da EA/UFG, de acordo com a 

recomendação do Instituto Adolfo Lutz (2008). O fruto sem sementes foi macerado para 

obtenção do suco, determinando-se:  

 pH: pesaram-se 10 g da amostra em frasco Erlenmayer com capacidade para 250 

mL. Foram adicionados 100 mL de água destilada a 25°C. O conteúdo foi agitado 

até a completa dissolução. O pH foi determinado eletronicamente, usando-se um 

medidor de pH digital, marca Digimed, calibrado com solução tampão de pH iguais 

a 4,0 e a 7,0; 

 Sólidos solúveis totais (SST): determinado diretamente em aparelho refratômetro, 

modelo Atago N – 1E, colocando-se duas gotas da amostra e efetuando-se a leitura, 

em °Brix; 

 Acidez total titulável (ATT): pesou-se 1 g da amostra em frasco Erlenmayer de 125 

mL. Foram adicionados 50 mL de água destilada e, em seguida, duas gotas de 

fenolftaleína (solução alcoólica a 1%). Fez-se a titulação com solução de hidróxido 

de sódio 0,1 mol.L
-1

, até coloração rósea. A acidez, em percentagem volume peso, 

foi obtida pela fórmula a seguir: 

 

                           

Em que: 

 

A é a acidez em solução normal (%); 

V é o volume da solução de hidróxido de sódio 0,01 mol.L
-1

 gasto na titulação; 

f é o fator da solução de hidróxido de sódio 0,01 mol.L
-1

; 

P é o número exato, em gramas, da amostra utilizada na análise; 

c é a correção para a solução de NaOH 1mol.L
-1

 (c = 10 para solução NaOH 0,1mol.L
-1

, e c 

= 100, para solução de NaOH 0,01mol.L
-1

). 

 Relação SST/ATT: obtida pelo quociente entre as duas variáveis. 
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4.2.3 Análise estatística 

 

Para a análise estatística do experimento foi utilizado o aplicativo 

computacional R (R Development Core Team, 2012).  

Foram obtidas as médias da massa do fruto (MF), do diâmetro maior (DM1), 

do diâmetro menor (DM2), do número de sementes por fruto (NS/F), a massa da semente 

(MS) e a cor (COR), em nível de plantas, de cada variedade botânica e para cada ano de 

avaliação, além da média geral. Para o teste de médias aplicou-se Scott-Knott. Não houve 

necessidade da adequação da homocedasticidade das variáveis, ou seja, observou-se 

distribuição normal. 

As variáveis físicas e químicas foram analisadas com o auxílio do box plot, que 

permite a análise descritiva dos dados, expondo a amplitude, a média e a mediana. Fez-se, 

também, a correlação de Pearson entre as características físicas, assim como entre as 

características químicas. 

O modelo usado para as variáveis físicas e químicas foi: 

 

             

Em que: 

 

Yij é o efeito da progênie j, da variedade botânica i; 

m é o efeito da média geral; 

vi é o efeito fixo da variedade botânica i; 

eij é o erro associado à observação.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Características físicas dos frutos 

 

A mangabeira apresentou frutos de, em média, 30,746 g, com cerca de 12 

sementes por fruto. De forma geral, entre as variedades, os frutos apresentaram massa e 

diâmetros diferentes entre si, sendo maiores na pubescens do que na gardneri e cuyabensis. 

Contudo, não houve diferenças entre estas em termos de massa das sementes e cor dos 

frutos em 2010 (Tabela 4.2). Segundo Darrault & Schlindwein (2006), oaumento da 
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frequência de polinizadores leva a umataxa de frutificação mais alta, frutos maiores e 

commaior número de sementes. 

 

Tabela 4.2. Valores médios da massa do fruto (MF), dos diâmetros 1 e 2 (DM1 e DM2), 

do número de sementes por fruto (NS/F), da massa das sementes (MS) e da 

cor da casca dos frutos de três variedades botânicas de Hancornia speciosa 

Gomes, do banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO.  

Variedade 
MF (g) DM1 (mm) DM2 (mm) NS/F MS (g) Cor 

Ano 2009 

pubescens 40,335 a
(1)

 30,292 a 31,767 a 7,500 a 2,147 a - 

Gardneri 27,836 a 23,864 b 27,238 a 10,150 a 1,474 b - 

cuyabensis 31,114 a 20,465 b 22,521 b 9,182 a 1,592 b - 

Média 29,686 23,118 25,940 9,667 1,546 - 

C.V. (%) 40,939 24,961 22,145 70,289 49,133 - 

 Ano 2010 

pubescens 41,351 a 43,725 a 38,845 a 26,500 a 1,448 a 2,500 a 

gardneri 32,482 b 37,051 b 35,176 b 13,800 b 2,961 a 2,808 a 

cuyabensis 28,782 b 35,591 b 34,235 b 13,188 b 3,655 a 2,813 a 

Média 31,540 36,823 35,000 14,163 3,101 2,795 

C.V. (%) 41,192 14,126 14,484 50,561 72,904 27,588 

 Anos 2009 e 2010 

pubescens 40,846 a 37,008 a 30,306 a 17,000 a 1,798 a 2,500 a 

gardneri 30,462 b 31,318 b 31,725 b 12,178 a 2,239 a 2,808 a 

cuyabensis 29,732 b 29,424 b 29,423 b 11,556 a 2,399 a 2,813 a 

Média geral 30,746 30,949 31,118 12,211 2,284 2,795 
(1)

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas,diferem estatisticamente entre si,pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 

probabilidade. 

 

A variedade H. speciosa var. pubescens apresentou os valores máximos para 

todos os caracteres avaliados, exceto para NS/F em 2009. Sabe-se que os frutos que 

apresentam maior massa são os mais aceitos pelos consumidores de frutos in natura. 

A massa dos frutos variou, em média, de 27,836 g (gardneri) a 40,335 g 

(pubescens), na safra de 2009 e 28,782 g (cuyabensis) a 41,351 g (pubescens), na safra de 

2010.  

Vários autores já verificaram a existência de variação no peso de frutos de 

mangabeira (Parente & Machado, 1986; Ferreira et al., 1998; Mattietto et al., 2003; 

Fonseca et al., 2003; Barreiro Neto et al., 2003; Souza et al., 2007). Já foram encontradas 

diferenças entre os valores mínimos e máximos de MF, sendo 5,90 g (Macêdo et al., 2003) 

até 151,27 g (Ganga, 2008), este último observado entre variedades botânicas diferentes.  
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Ganga et al. (2010) observaram, com relação à variância dentro de cada 

variedadebotânica, apenas para os caracteres massa média deuma semente e rendimento de 

polpa mais casca nasmatrizes de H. speciosa var. pubescens, massa dofruto e massa da 

polpa mais casca nas matrizes de H.speciosa var. speciosa e rendimento de polpa 

maiscasca nas matrizes de H. speciosa var. gardneri não apresentaram valores 

significativos. 

Araújo et al. (2003) trabalharam com 18 mangabeiras do Banco Ativo 

deGermoplasma de Mangaba, localizado na Estação Experimental de Mangabeira 

daEMEPA, em João Pessoa, PB e encontraram as seguintes variações para o pesodos 

frutos de acordo com a procedência: Nízia Floresta de 10,9 g a 23 g; Ipojucade 16,2 g a 

20,8 g; Parnamirim de 18,4 g a 21,7 g; Rio Tinto de 15,7 g a21,9 g e Extremoz de 15,6 g a 

22,6 g. 

Ferreira et al. (2003) estudando as características biométricas de plantase 

físico-química de frutos de mangabeira de pomares nativos, na Baía da Traição e em 

pomar cultivado em João Pessoa, ambos da Paraíba, observaram que o peso médiodos 

frutos maduros do pomar nativo (22,13 g) foi superior ao do pomar cultivado(19,71 g). 

De forma geral os frutos do presente trabalho apresentaram-se praticamente 

arredondados (30,949 mm x 31,118 mm), sendo que os da variedade pubescens tenderam a 

um formato um pouco mais oblongo (Tabela 4.2).  

Segundo Parente & Machado (1986), a forma dos frutos de mangabeiravaria de 

oblonga a arredondada, com as medidas do comprimento e do diâmetro bempróximas, cuja 

média destas medidas é de 25,4 mm x 21,5 mm. Os autores relatam que otamanho dos 

frutos é bastante irregular e independe do estádio de maturação. 

Comparando com os resultados obtidos, Vieira Neto (1997), observou frutos de 

menor tamanho (24,79 mm), em Lagarto, SE. Entretanto, a literatura cita frutos maiores 

aos aqui obtidos (Silva et al., 1994; Moura et al., 2002; Araújo et al., 2003; Silva, 2006; 

Souza, 2007; Freitas et al., 2012), de até 50,50 mm x 46,70 mm no Distrito Federal 

(Parente et al., 1985).  

Os limites do DM1 do fruto variaram, em média, de 20,465 mm (cuyabensis) a 

43,725 mm (pubescens), enquanto que, do DM2 variaram de 22,521 mm (cuyabensis) a 

38,845 mm (pubescens). A literatura cita frutos com comprimento de 11,00 mm a 59,30 

mm, e diâmetro de 9,80 mm até 55,00 mm (Parente et al., 1986; Ferreira et al., 2003; 

Fonseca et al., 2003; Araújo et al., 2003). 
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De acordo com Fonseca et al. (2003), ascaracterísticas morfológicas dos frutos 

de mangaba podem variar de acordo com clima, região decultivo, tipo de solo e época de 

colheita. Já Araújo et al. (2003) verificaram diferenças de pesos em frutos de diferentes 

progênies de mangabeiras, no litoral Paraibano.  

Ferreira et al. (2003) observaram que o diâmetro médio dos frutos foi de30,6 

mm no pomar nativo, e de 32,4 mm no pomar cultivado, enquanto que ocomprimento foi 

de 35,1 e 36 mm, respectivamente, ressaltando que ambos estãolocalizados no Estado da 

Paraíba. 

O tamanho e a forma do fruto são importantes nas operações de 

processamento,porque facilitam os cortes, descascamentos ou misturas para obtenção de 

produtosuniformes. Produtos menores são, em geral, mais imaturos e possuem textura 

macia. Os produtos de maior tamanho são mais econômicos; entretanto, em algunscasos, 

são preferidos os de tamanho médio, pelas características de flavor, poradaptação aos 

equipamentos ou pela qualidade, como conteúdo de suco. Osprodutos com características 

de tamanho e peso padronizados são mais fáceis deserem manuseados em maiores 

quantidades, pois apresentam perdas menores,produção mais rápida e melhor 

qualidade.Assim, o comprimento e diâmetro são características físicas de grande utilidade 

paraprodutos destinados ao consumo, sendo de uso restrito quando destinados ao 

processamento (Chitarra & Chitarra, 2005).  

As variedades botânicas não apresentaram diferenças significativas para 

NS/Fna safra de 2009, sendo,em média, de 9,667 sementes por fruto (2009) e 14,163 

sementes por fruto em 2010 (Tabela 4.2). Em comparação aos resultados obtidos, a 

literatura (Fonseca et al., 2003; Ferreira et al., 2003; Araújo et al., 2003) mostra muitos 

trabalhos no quais se observam menor número de sementes por fruto, em média de até 6,02 

(Vieira Neto, 1997). Já, Mosca (1996) obteve 16,62 sementes em mangabeiras nativas da 

Baixada Cuiabana, MT. O maior número de sementes é favorável quando se trata da 

produção de mudas, porém pode ser prejudicial em termos de processamento do fruto ou 

para o consumo in natura.  

Segundo Chitarra & Chitarra (1990), o número de sementes está relacionado 

com o tamanhodo fruto, consequentemente, com o rendimento e a qualidade doproduto. 

Em laranjas, um número elevado de sementes é indesejável, nãosó por afetar o rendimento 

em suco, como também conferir sabor amargo ao fruto,devido à presença de óleos 

essenciais e outros componentes químicos. 



118 

 

 

 

As médias de NS/F variaram de 7,50 (pubescens) a 26,50 (pubescens). Os 

dados relatados na literatura para número de sementes por fruto demangabeira apresentam 

grande variação tanto em regiões distintas quantoentre cultivares de um mesmo local, 

situando-se entre 2 e 40 sementes por fruto(Mattietto et al., 2003). 

De maneira geral, a mangaba apresentou, em média, 2,284 g de sementes 

(Tabela 4.2). Apesar de se observar, em média, maior número de sementes por fruto 

comparado à literatura, estas representaram menor percentual do peso total do fruto, de 

7,43%, comparado a vários trabalhos (Mosca, 1996; Moura et al., 2002; Araújo et al., 

2003), nos quais este dado variou de 10,28% a 13,29%. Silva (2005) avaliaram frutos de 

mangabeiras irrigadas e adubadas da coleção ex situ da EA/UFG e verificaram que a maior 

média para massa da semente foi de 4,1 g. 

As variedades botânicas não apresentaram diferença significativa para a 

variável cor da casca do fruto, com nota média de 2,795 (Tabela 4.2), mostrando a sua 

uniformidade de maturação. Os frutos exibiram casca com cores variando de amarelada a 

amarelo-clara.  

Espíndula et al. (2003) verificaram coloração verde em frutos verdes e verde 

amarelado com rajas vermelhas quando maduros. Segundo Chitarra & Chitarra (2005), as 

modificações na coloração dos frutos com a maturação ocorrem devido a processos 

degradativos e sintéticos. Eles correspondem a um dos principais critérios de julgamento 

para identificação do amadurecimento dos frutos. 

O desenvolvimento de estudos que abranjam as variedades botânicas em 

diversos ambientes podem evidenciar capacidades de adaptação diferenciadas entre elas, 

direcionando a recomendação de materiais e até mesmo de novas pesquisas. A elaboração 

de escalas de cores para os frutos de cada variedade pode facilitar a sua padronização de 

acordo com a preferência do mercado consumidor a que o fruto se destina, uma vez que a 

coloração é frequentemente relacionada ao grau de maturação (Ganga, 2008). 

Constatou-se que a maioria das características físicas das mangabas apresentou 

correlações significativas positivas. Assim, DM1, DM2, NS/F e MS correlacionaram-se 

positiva e significativamente a 1% de probabilidade com a MF, ou seja, quanto maior o 

peso do fruto, maiores serão os diâmetros, o número e a massa das sementes (Tabela 4.3). 

E quanto maior o número de sementes, maior a sua massa. Diferentemente, não houve 

correlação dos diâmetros do fruto com a massa das sementes.  
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Silva et al. (2003) também encontraram correlação positiva e 

altamentesignificativa para as variáveis peso dos frutos, percentagem de polpa e número 

desementes, no município de Conde, BA, estudando o comportamento de genótipos 

demangaba.Por meio da estimativa de correlações de Pearson entre os caracteres físicos 

equímicos, para identificar e preservar genótipos de mangaba, semelhante aos resultados 

aqui obtidos, os autores verificaram correlação positiva entre o diâmetro e o comprimento 

como peso do fruto. Os referidos autores citam que esta associação é importante, por 

permitir a seleção no tamanho do fruto através de seusdiâmetros. 

 

Tabela 4.3. Estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica (Pearson) entre cinco 

variáveis relacionadas à análise física dos frutos, em nível de médias, de três 

variedades botânicas de Hancornia speciosa(gardneri, pubescens e 

cuyabensis) do banco de germoplasma da EA/UFG. 

Variáveis 
1
 MF DM1 DM2 NS/F MS 

MF 1 - - - - 

DM1 0,446
**

 1 - - 

 DM2 0,526 
**

 0,961
**

 1 - - 

NS/F 0,529 
**

 0,553
**

 0,576
**

 1 - 

MS 0,380
**

 -0,065
ns

 0,022
ns

 0,469
**

 1 
1 Massa do fruto (MF); Diâmetro 1 (DM1); Diâmetro 2 (DM2); Número de semente por fruto (NS/F) e Massa da semente 

(MS);** e: valores significativos pelo teste t-Student, a 1% e a 5% de probabilidade, respectivamente;ns não significativo. 

 

De acordo com a análise descritiva das variáveis, apesar da variedade 

pubescenster apresentado a maior média para MF, DM1 e DM2 nas safras 2009 e 2010, de 

forma geral, a variedade gardneri foi a que apresentou a maior amplitude para estes 

parâmetros (Figura 4.2). Para o número de sementes por fruto, a maior amplitude dos 

dados foi exibida por gardneri e pubescens;enquanto, para massa da semente, esta foi 

registrada pelas variedades gardneri e cuyabensis, assim como para cor do fruto.  

A variação fenotípica existente pode ter sido influenciada por componentes 

ambientais não controlados, como a condição de antropização, o solo, o clima, a idade das 

plantas e também pelas próprias diferenças genéticas entre os indivíduos. Considerando-se 

que parte dessa variabilidade seja de natureza genética, vislumbra-se a possibilidade de 

seleção daquelas plantas que produzam frutos com os melhores atributos de qualidade 

junto ao consumidor, como peso e tamanho, visando o mercado de fruta fresca ou o 

rendimento em termos do mercado industrial. 
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Figura 4.2. Box plot das características físicas dos frutos de três variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, gardneri e cuyabensis) do banco de 

germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO (2009/2010). 
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4.3.2 Características químicas 

 

Na Tabela 4.4 estão apresentadas as médias dos dados da composição química 

dos frutos de mangaba.Na determinação da qualidade de produtos alimentícios são usadas 

análises físicas, químicas, macroscópica, microscópica, toxicológicas e sensoriais 

(BRASIL, 2005). Os sólidos solúveis são usados como índice de maturidade para alguns 

frutos e indicam a quantidade de substâncias que se encontram dissolvidas no suco, sendo 

constituídos, na sua maioria, por açúcares (Chitarra & Chitarra, 2005).  

 

Tabela 4.4. Valores médios para sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável 

(ATT), relação SST/ATT e pH, de frutos de três variedades botânicas de 

Hancornia speciosa do banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO, 

safra de 2010. 

Variedade SST (°Brix)
(1)

 ATT SST/ATT pH 

pubescens 18,275 a
(2)

 1,871 a 9,767 a 3,360 a 

Gardneri 18,849 a 1,790 b 10,530 b 3,590 b 

cuyabensis 18,916 a 1,506 c 12,560 b 3,680 c 

Média 18,835  1,510 10,952 3,603 

C.V. (%) 10,252 2,1817 11,169 < 0,001 
(1)Expresso em gramas de ácido cítrico.100-1 g de polpa de mangaba;(2)Médias seguidas pela mesma letra nas 

colunas, dentro de cada ano, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

 

O SST, principal atributo para o processamento e consumo in natura de frutas, 

foi em média de 18,835°Brix(Tabela 4.4), superior ao mínimo padronizado pelo MAPA 

(2000) (Instrução Normativa n° 01 de 07/01/2000), que é, em média, de 8°Brix. Observa-

se que não houve diferença significativa entre as variedades botânicas para esta variável.O 

valor médio de SST foi inferior ao aqui obtido, variando de 7,5°Brix (Parente et al., 1985) 

até 17,63°Brix (Macêdo et al., 2003). Porém, valores superiores foram observados por 

Alves et al. (2010) no Piauí (20,93°Brix) e por Silva (2006) em mangabeiras irrigadas e 

adubadas (21,70 °Brix) em Goiânia, GO. 

Para ATT, verificou-se diferença significativa entre as variedades botânicas, 

ressaltando que, a variedade pubescens foi a que exibiu a maior média para esta variável 

química, com 1,871%, seguida pela gardneri (1,79%) e cuyabensis (1,506%). A 

mangabeira apresentou, em média, 1,510% de ATT (Tabela 4.4). De acordo comMAPA 

(2000), o valor mínimo de acidez titulável é de 0,7 % para polpas de mangabas.  
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O valor médio de ATT aqui obtido somente foi inferior ao observado por 

Macêdo et al. (2003) em mangabas de João Pessoa, PB (1,67 g.100 g
-1

). A literatura 

(Fonseca et al., 2003; Mattietto et al., 2003) mostra valores inferiores de 0,74g.100 g
-1

 

(Hansen, 2011) até 1,48g.100 g
-1

 (Carvalho et al., 2003), em média. A mangaba destaca-se 

dentre outras frutíferas por apresentar altos índices de ácido ascórbico quando comparada 

com o cajá (14,6 mg.100
-1

 g) (Folegatti et al., 2003) e o caqui (13,6 mg.100
-1

 g) (Fonseca 

et al., 2002). Silva (2005) avaliou frutos de mangabeiras irrigadas e adubadas da coleção ex 

situ da EA/UFG e verificou que a média da acidez total titulável (ATT) foi maior nas 

plantas irrigadas após o florescimento (IF), com 2,53 g.100 g
-1

 (safra 2003) e 2,46 g.100g
-1

 

(safra 2004). 

A acidez total titulável é um dos principais métodos usados para medir 

acidezde frutos, determinada pela percentual de ácidos orgânicos (Kramer, 1973).Segundo 

Bleironth (1981), com o amadurecimento, a acidez diminui até atingirconteúdo tal que, 

juntamente com o açúcar, dá à fruta o seu sabor característico,que varia com a espécie. 

Mas, de acordo com Chitarra & Chitarra (2005), em alguns casos, pode haver um pequeno 

aumento no valor dessa variável com o processo de amadurecimento.  

O fruto apresentou média de 10,952 para a relação SST/ATT, sendo a maior 

nas variedades cuyabensis (12,560) e gardneri (10,530), comparadas à pubescens (9,767) 

(Tabela 4.4). Esses valores foram inferiores ao obtido por Hansen (2011), de 18,640 em 

polpa de mangaba.  

A relação SST/ATT propicia boa avaliação do sabor dos frutos, sendo mais 

representativa do que a medição isolada de açúcares e de acidez, e boa expressão do 

equilíbrio entre os sólidos solúveis e a acidez titulávelChitarra & Chitarra (2005).Assim, 

quanto maior relação SST/ATT,melhor é a característica da qualidade do fruto quanto ao 

seu sabor. Bleironth (1981) cita que os ácidos orgânicos encontrados em frutos 

são,principalmente, o málico, cítrico, tartárico, oxálico e succínico, e que, em cadaespécie 

há predominância de um desses ácidos.Fonseca et al. (2003) citam que acidez elevada 

juntamente com teor de SST também alto, confere ao fruto excelente sabor 

agridoce,proporcionando propriedades para sua conservação e industrialização. 

Os frutos apresentaram pH médio de 3,603, sendo a variedade cuyabensis 

aquela que mostrou a maior média, com 3,680, seguida pela gardneri (3,59) e pubescens 

(3,36) (Tabela 4.4), todos valores acima do mínimo padronizado pelo MAPA (2000), para 

mangaba, que indica valores de sólidos solúveis a 20°C de 8,00 °Brix, pH de 2,80 e acidez 
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total expressa em ácido cítrico de 0,70 g.100g
-1

 para este tipo de produto. Sabe-se que a 

concentração de íons hidrogênio (pH) é um fator de grande influência naqualidade e 

segurança dos alimentos.  

Observou-se pequena variação do pH entre as variedades estudadas, assim, 

como quando comparado com os resultados obtidos na literatura, provavelmente de 

diferentes regiões brasileiras (Fonseca et al., 2002; Moura et al., 2002; Souza et al., 2003; 

Mattietto et al., 2003; Hansen, 2011) nos quais o pH variou de 3,12 (Fonseca et al., 2002) 

até 3,60 (Carvalho et al., 2003), em média. Existe ainda, variação do pH em função da 

época de colheita. Narain & Ferreira (2003) observaram que para os frutos de mangaba 

com 85 dias após a floração, o valor médiode pH foi de 3,7, sendo de 3,53 e 3,49 para 100 

e 112 dias,respectivamente. Souza et al. (2007), trabalhando com mangabeirasnativas do 

Estado da Bahia,encontraram média geral de 3,46 para o pH e a relação SST/ATT 

apresentou oscilação de 7,75 a 12,69, com média geral de 9,85. 

A análise descritiva (box plot) das variáveis químicas dos frutos mostra que, 

apesar de não ter havido diferenças significativas entre as variedades em termos de SST, a 

cuyabensis mostrou maior amplitude dos dados, o que ocorreu também com essa variedade 

para a relação SST/ATT. Já os valores de pH praticamente não mostraram variação dentro 

de cada variedade (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Box plot das características químicas dos frutos de três variedades botânicas 

de Hancornia speciosa (pubescens, gardneri e cuyabensis) do banco de 

germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO (safra de 2010). 
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4.4 CONCLUSÕES 

 

Os frutos das mangabeiras do banco de germoplasma de H. speciosa da 

EA/UFG possuem padrões químicos adequados para o consumo in natura. 

H. speciosa var. pubescens apresentou maior potencial para industrialização 

devido maior ATT.  

As variedades estudadas mostraram peso do fruto, SST, ATT e pH acima da 

média para esta espécie. 

As características físicas dos frutos das mangabeiras do banco de germoplasma 

de H. speciosa da EA/UFG correlacionaram-se positivamente. 

A variedade pubescens possui frutos maiores, de maior massa, com maior 

rendimento de polpa, maior ATT, menor pH e SST/ATT, características estas importantes 

para o consumo in natura e para a indústria de processamento.  

A variedade cuyabensis possui frutos menores e de menor massa do que a 

pubescens; porém, com menor ATT e maiores pH e SST/ATT. 
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5 CARACTERES MORFOLÓGICOS DE QUATRO VARIEDADES 

BOTÂNICAS DE Hancornia speciosa Gomes DO CERRADO 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar morfologicamente árvores de 

quatro variedades botânicas de mangabeiras do banco de germoplasma de Hancornia 

speciosa Gomes da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG). A 

coleta dos dados para a realização do presente estudo ocorreu no banco de germoplasma de 

H. speciosa da EA/UFG, implantado em 2005 contemplando 89 progênies de mangabeira, 

provenientes de 29 populações, envolvendo quatro variedades botânicas diferentes, 

pubescens, gardneri, speciosa e cuyabensis, de ocorrência natural no Cerrado brasileiro. 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw (quente e semi-

úmido, com estação seca bem definida de maio a setembro). Os dados climatológicos 

foram obtidos na Estação Evaporimétrica de Primeira Classe da EA/UFG. A área de estudo 

está localizada no município de Goiânia, GO, cujas coordenadas geográficas são: latitude 

16°35’39” S, longitude 49°17’07” W e 733 m de altitude. O solo é caracterizado como 

Latossolo Vermelho Distrófico, de textura média e relevo suavemente ondulado. No 

presente estudo, do total de 89 progênies do banco de germoplasma, foram caracterizadas, 

morfologicamente, 57 progênies de mangabeiras. Dessa forma, a pesquisa apresentou 

delineamento experimental de blocos completos casualizados, sendo os tratamentos as 

variedades botânicas, distribuídas em quatro blocos, espaçadas em 5 m x 6 m. As 

avaliações biométricas realizadas em três épocas (fevereiro/2010; janeiro/2011 e 

julho/2011), sendo: Altura da planta (AP); altura da primeira bifurcação (APB); número de 

bifurcações (NB); altura do início da copa (AIC); diâmetro do caule a 20 cm do solo (DC) 

e área de projeção da copa (APC). Foram calculadas as médias dos caracteres morfológicos 

(dados biométricos) para cada planta. Para a análise estatística do experimento foi utilizado 

o aplicativo computacional R. Os resultados obtidos mostraram que existem diferenças 

entre as quatro variedades botânicas de mangabeira em termos de altura de planta, 

diâmetro do caule e área de projeção da copa. Nas variedades H. speciosa var. gardneri e 

H. speciosa var. cuyabensis predominam plantas com porte mais alto, bifurcações mais 

altas, maior diâmetro do caule e maior área de projeção da copa. A variedade pubescens 

possui plantas de menor porte, enquanto as da variedade speciosa possuem menor diâmetro 

do caule e área de projeção da copa. As mangabeiras com maior altura total de planta, 

maior altura da primeira bifurcação, maior número de bifurcações, maior altura do início 

da copa e maior diâmetro do caule apresentam, também, maior área de projeção da copa. 

 

Palavras-chave:Mangabeira, espécie nativa, morfologia vegetal. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF FOUR VARIETIES OF BOTANICAL 

Hancornia speciosa CERRADO 

ABSTRACT 

 

This study aimed to characterize the morphology trees four botanical varieties 

of mangaba tree the germplasm bank Hancornia speciosa School of Agronomy, Federal 

University of Goiás (EA/UFG). Data collection for the realization of this study occurred in 

the germplasm bank of H. speciosa EA / UFG, implemented in 2005 covering 89 progenies 

mangaba tree, from 29 populations, involving four different botanical varieties, pubescens, 

gardneri, speciosa and cuyabensis, naturally occurring in the Brazilian Cerrado. According 

to Köppen, the climate is Aw (hot and semi-humid, with well-defined dry season from 

May to September). Climatological data were obtained at Station Evaporimétrica First 

Class EA/UFG. The study place is located in the city of Goiânia, whose geographical 

coordinates place: height 16 ° 35'39 "S, length 49 ° 17'07" W and 733 m level. The soil is 

characterized as oxisol, medium texture and smoothly undulating relief. In the present 

study, the total of 89 progenies of the germplasm bank, were characterized 

morphologically, 57 progenies mangaba tree. Thus, the research presented a randomized 

complete blocks, with treatments botanical varieties, divided into four blocks, spaced at 5 

m x 6 m. The biometric evaluations made three times (february/2010; january/2011 and 

july/2011), being: Plant height (PH), height of the first fork (APB), number of bifurcations 

(NB), time of initiation Cup (AIC), stem diameter at 20 cm from the ground (DC) and 

crown projection area (APC). We calculated the mean of morphological characters 

(biometrics) for each plant. For statistical analysis of the experiment we used the software 

R. The results showed that there were differences between the four botanical varieties 

mangaba tree in terms of plant height, stem diameter and crown projection area. In H. 

speciosa var. gardneri and H. speciosa var. cuyabensis predominate sized plants with 

higher bifurcations tallest, largest diameter and largest area of canopy projection. The 

variety pubescens has smaller plants, while the variety speciosa have lower stem diameter 

and crown projection area. The mangaba tree with greater overall height of plant, taller 

first fork, the largest number of bifurcations, height of top of canopy and greater stem 

diameter have also largest area of canopy projection. 

 

Keywords: Mangaba tree, native species, plant morphology. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado engloba 1/3 da biodiversidade brasileira e 5% da flora e fauna 

mundiais, estimam-se 160 mil espécies de plantas, fungos e animais. Há cerca de 800 

espécies de árvores e arbustos de grande porte na vegetação. Possui vegetação rasteira, 

composta de gramíneas, arbustos tortuosos, árvores esparsas e solo geralmente ácido 

(Ribeiro e Walter, 2008). Há diversas espécies nativas com possíveis potenciais 

comerciais. No entanto, existem poucas informações sobre a ecologia, a multiplicação, a 

época de floração, forma de dispersão e o processo silvicultural dessas espécies (Alves & 

Xavier, 2013). 

Hancornia speciosa Gomes, pertencente à família Apocynaceae, éuma árvore 

frutífera de clima tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, desde 

os Tabuleiros Costeiros e Baixadas Litorâneas do Nordeste, onde é mais abundante, até os 

cerrados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste (Soares et al., 2007). 

No Cerrado, a mangaba é apreciada pela população rural, mas pouco conhecida 

ecomercializada nos centros urbanos, restringindo-se ao comércio na beira das estradas. 

Jáse constatou até a demanda nordestina por polpa de mangaba do cerrado, na 

entressafrado nordeste no meio rural e nas cidades (Pereira et al., 2006). 

Pelo seu excelente sabor e alto valor nutritivo, a mangaba despertou o interesse 

da agroindústria, por meio da qual seu fruto passou a ser consumidoin natura ou na forma 

de sorvetes, doces, geleias, licores, compotas, refrescos, vinho e vinagre (Silva Júnior et 

al., 2007).A demanda pelo fruto ainda é maior que a capacidade de fornecimento por via 

extrativista, a qual representa a quase totalidade da produção nacional. São poucas as áreas 

em que se pratica o cultivo tecnificado de mangabeira, essas se localizam principalmente 

nos Estados de Sergipe e Paraíba (Silva Júnior, 2004). 

Segundo Lederman et al. (2000), a mangabeira é um arbusto de 2 m a 10 m de 

altura podendo chegar raramente até 15 m, de porte harmonioso, com seus galhos 

separados e bem formados. Copa ampla, às vezes mais larga que alta, galhos pendentes, 

abundantes, com folhagens reduzidas. Troncos geralmente tortuosos, inclinados ou 

ligeiramente retos, com até 30 cm de diâmetro, córtice levemente suberoso e enrugado. Os 

ramos jovens são de coloração violácea, lisos até um ano de idade, meio angulosos, curtos, 

com poucas folhas e floríferos no ápice. Caule rugoso e áspero, com duas a três 

bifurcações na altura média de 40 cm a 50 cm da base. Folhas opostas, simples, 
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uniformemente espaçadas, glabras e coriáceas, lâmina oblonga, elíptico-lanceoladas ou 

oblongo-lanceoladas nas duas extremidades, às vezes obtuso-subacuminadas no ápice, 

possuindo de 3,5 cm a 10,0 cm de comprimentoe de 1,5 cm a 5,0 cm de largura, sempre 

glabras nas duas páginas, oliváceo-enegrescentes na face ventral, mais descoradas na 

dorsal; pecíolo de 9 mm a 12 mm, axilar, fino, glabro, biglanduloso. 

Grande variabilidade tem sido observada na altura da planta, conformação da 

copa,época de floração e principalmente no tamanho de frutos provenientes de diferentes 

regiões.Além da enorme a variação em relação ao número de sementes (Lederman et al., 

2000). Acaracterização morfológica de árvores e frutos dessa Apocynaceae no Cerrado 

ainda requermais estudos, uma vez que estes em sua maioria têm sido realizados em 

populaçõesnaturais do Nordeste (Capinan et al., 2007).Assim, o presente estudo teve como 

objetivo caracterizar morfologicamente árvores de quatro variedades botânicas de 

mangabeiras do banco de germoplasma de Hancornia speciosa Gomes da Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG). 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

A coleta dos dados para a realização do presente estudo ocorreu no banco de 

germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG (Figura 5.1), implantado em 2005 

contemplando 89 progênies de mangabeira, provenientes de 29 populações, envolvendo 

quatro variedades botânicas diferentes, pubescens, gardneri, speciosa e cuyabensis,de 

ocorrência natural no Cerrado brasileiro. As matrizes foram originárias dos Estados de 

Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia (Anexo A).  

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw 

(quente e semi-úmido, com estação seca bem definida de maio a setembro). Os dados 

climatológicos referenciados foram: temperatura média do ar (°C), temperatura média 

mínima do ar (°C), temperatura média máxima do ar (°C), umidade relativa do ar (%), 

precipitação total anual (mm), insolação (h), pressão atmosférica (milibares) e 

nebulosidade (décimos de céu aberto), que foram obtidos na Estação Evaporimétrica 

dePrimeira Classe da EA/UFG (Apêndices D, E e F).  
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Figura 5.1. Mangabeiras do banco de germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG, 

Goiânia - GO. 

 

A área de estudo está localizada no município de Goiânia, GO, cujas 

coordenadas geográficas são: latitude 16°35’39” S, longitude 49°17’07” W e 733 m de 

altitude. O solo é caracterizado como Latossolo Vermelho Distrófico, de textura média e 

relevo suavemente ondulado (Embrapa, 1999). 

 

5.2.2 Condução do experimento e obtenção dos dados 

 

No presente estudo, do total de 89 progênies do banco de germoplasma, foram 

caracterizadas, morfologicamente, 57 progênies de mangabeiras (Apêndice A). Dessa 

forma, a pesquisa apresentou delineamento experimental de blocos completos 

casualizados. As variedades botânicas encontram-se distribuídas em quatro blocos, 

espaçadas em 5 m x 6 m (Anexos B e C). 

As avaliações biométricas (características morfológicas) foram realizadas em 

três épocas (fevereiro/2010; janeiro/2011 e julho/2011), sendo: 

 Altura da planta (AP), em metros, considerando-se da sua base até o ramo mais alto 

da copa, obtida com o auxílio de haste graduada a cada 10 cm;  

 Altura da primeira bifurcação (APB), em centímetros, com o auxílio detrena 

acoplada a um bastão de alumínio;  

 Número debifurcações (NB), onde foram contadas em sua totalidade;  
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 Altura do início da copa (AIC), em centímetros, mensurada utilizando-se trena 

rígida; 

 Diâmetro docaule a 20cm do solo (DC), em centímetros, mensurado utilizando-se 

trena flexível; 

 Área de projeção da copa (APC), em metros quadrados, utilizando-se a equação: 

 

    [(
     

 
)
 

     ] 

 

Sendo: 

 

APC é aárea de projeção da copa (m
2
); 

D1 é odiâmetro Norte – Sul (m); 

D2 é odiâmetro Leste – Oeste (m). 

 

5.2.3 Análise estatística 

 

Foram calculadas as médias dos caracteres morfológicos (dados biométricos) 

para cada planta. A análise de variância dos dados foi realizada segundo o modelo de 

blocos completos, com os tratamentos hierarquizados em populações e progênies dentro de 

populações, assim como, em variedades botânicas e progênies dentro de variedades 

botânicas. Fez-se a análise de variância para cada ano de avaliação (2010 e 2011). Para a 

análise estatística do experimento foi utilizado o aplicativo computacional R (R 

Development Core Team, 2012).  

Foram obtidas as médias dos dados altura total de planta (AP), altura da 

primeira bifurcação (APB), número de bifurcações (NB), altura do início da copa (AIC), 

diâmetro do caule (DC) e área de projeção da copa (APC), em nível de plantas, de cada 

variedade botânica e para cada ano de avaliação, além da média geral, considerando uma 

avaliação em 2010 e duas avaliações em 2011. Para o teste de médias aplicou-se Scott-

Knott. Para a adequação da homocedasticidade fez-se a transformação das variáveis APB, 

NB, AIC e APC (Tabela 5.1). Para AP e DC observou-se distribuição normal. 
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Tabela 5.1. Transformações dos caracteres morfológicos de quatro variedades botânicas 

de Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do 

banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia-GO. 

  

Modelo de 

transformação 

Caractere morfológico
(1)

 

APB NB AIC APC 

   
          

 
 log(x+1) √      

 √      
 

(1) 
APB: altura da primeira bifurcação (cm); NB: número de bifurcações (unidade); AIC: altura do início da copa (cm) e 

APC: área de projeção da copa (m2). 

 

Fez-se box plot para auxiliar na análise descritiva dos dados, expondo a 

amplitude, a média e a mediana.  

O modelo estatístico, para os caracteres morfológicos, referente às quatro 

variedades botânicas, pode ser definido como:  

 

Yijk = m + bk+ vi + pj(i) + eijk 

 

Em que: 

 

Yijké a observação da variável Y no bloco k, da progênie j, da variedade botânica i; 

m é a média geral do experimento; 

vi é o efeito da variedade botânica i; 

pj(i) é o efeito da progênie j dentro da variedade botânica i; 

bk é o efeito do bloco k; 

eijk é o erro médio experimental associado à observação Yijk. 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De forma geral, a mangabeira apresentou-se, em média, com quase quatro 

metros de altura e duas bifurcações, sendo a primeira a 34,260 cm de altura; mostrou 

28,623 cm de diâmetro do caule a 20 cm, e 11,225 m
2
 de copa, iniciando-se a 40,790 cm 

de altura (Tabela 5.2). Isto mostra ser a mangabeira uma planta de porte mais baixo, de 

copa ampla e baixa, de acordo com as características descritas por Lederman et al. (2000) 

para a espécie.  
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Tabela 5.2. Médias da altura total da planta (AP), da altura da primeira bifurcação 

(APB), do número de bifurcações (NB), da altura do início da copa (AIC), 

do diâmetro do caule (DC) e da área de projeção da copa (APC) de quatro 

variedades botânicas de Hancornia speciosa do BAG da EA/UFG, Goiânia 

– GO. 

Variedades 
AP (m) APB (cm) NB AIC (cm) DC (cm) APC (m

2
) 

  2010    

cuyabensis 3,946 a
(1)

 33,464 a 1,714 a 21,214 a 31,250 a 12,541 a 

gardneri 3,700 a 31,051 a 1,843 a 24,291 a 28,173 b 8,771 b 

speciosa 3,205 b 27,133 a 1,800 a 18,267 a  21,600 c 5,402 d 

pubescens 2,993 b 22,160 a 1,586 a 19,724 a 24,483 d 6,945 c 

Média 3,594 29,800 1,784 22,739 27,573 8,782 

C.V. (%) 19,870 5,144 17,548 7,189 24,057 7,388 

   2011    

cuyabensis 4,554 a 39,441 a 2,196 a 47,982 b 31,964 a 16,350 a 

gardneri 4,203 b 34,229 a 1,984 a 50,547 b 29,602 b 12,615 b 

speciosa 3,683 c 28,680 b 1,760 b 58,000 a 24,160 d 7,283 c 

pubescens 3,430 d 28,759 b 1,672 b 45,672 b 26,638 c 10,275 d 

Média 4,106 36,437 1,954 49,936 29,155 12,463 

C.V. (%) 7,388 20,186 3,889 15,268 3,102 24,398 

Média geral 3,933 34,260 1,897 40,794 28,623 11,225 
(1)

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, dentro de cada ano, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
 

Segundo Lobo et al. (2008), durante o inverno, pode ocorrer redução ou 

completa interrupção dos ritmos decrescimento da mangabeira, como consequência 

fisiológica quando submetidas à baixa disponibilidade de água no solo. 

Houve diferença entre as variedades, principalmente em 2011, com destaque 

para a cuyabensis, que apresentou as maiores médias, especialmente para AP, APB, NB, 

DC, APC. 

A variedade pubescens apresentou menor AP, enquanto que a speciosa 

mostrou menor DC e APC. As variedades botânicas, em 2010, apresentaram diferença 

significativa para DC e APC. 

Não houve diferenças significativas entre as variedades botânicas em termos de 

APB, NB e AIC, em 2010 (Tabela 5.2).  

Sabe-se que os dados biométricos podem ser influenciados por diversos fatores 

de origem genética, climática e pedológica, atuando isoladamente ou em conjunto, além do 

efeito da própria idade da planta (Ganga 2008). Contudo, no banco de germoplasma da 

EA/UFG as plantas de todas as variedades apresentavam a mesma idade. 
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Foi realizada análise de correlação entre os caracteres morfológicos (Tabela 

5.3). Constatou-se que a APC foi o caráter morfológico que mais se correlacionou 

positivamente com os demais.  

Foram detectadas correlações fenotípicas positivas significativas entre os 

caracteres AIC e APC com APB; DC e APC com NB e ainda, APC com AIC e DC, ou 

seja, verifica-se que plantas com maiores diâmetros e com maior altura de início da copa 

apresentam maior área de projeção da copa (Tabela 5.3). No entanto, Vencovsky & Barriga 

(1992) enfatizam que os estudos de correlações entre caracteres não permitem tirar 

conclusões sobre relações de causa e efeito, sendo apenas uma medida de associação.  

 

Tabela 5.3. Estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica de Spearman entre os 

caracteres morfológicos, em nível de médias, para quatro variedades 

botânicas de Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e 

cuyabensis) do banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 

 

AP
(1)

 APB NB AIC DC APC 

AP 1,000 - - - - - 

APB 0,133
**

 1,000 - - - - 

NB 0,191
**

 -0,019
ns

 1,000 - - - 

AIC 0,185
**

 0,343
**

 0,050
ns

 1,000 - - 

DC 0,635
**

 0,059
ns

 0,259
**

 -0,011
ns

 1,000 - 

APC 0,657
**

 0,083
*
 0,381

**
 0,139

**
 0,658

**
 1,000 

(1) 
AP: altura de planta (m); APB: altura da primeira bifurcação (cm); NB: número de bifurcações; AIC: altura 

do início da copa (cm); DC: diâmetro do caule (cm); APC: área de projeção da copa (m
2
); 

ns
 não 

significativo;
** e *

valores significativos pelo teste t-Student, a 1% e a 5% de probabilidade, respectivamente. 

 

Em 2010 a análise descritiva (box plot) das variáveis mostrou altura das plantas 

com intervalo de variação, de 1,10 m a 6,55 m. A H. speciosa var. gardneri apresentou o 

maior intervalo de variação dos dados (mínimo/máximo), sendo a variação de 1,10 m a 

6,55 m (Figura 5.2). Já, a variedade cuyabensis foi a que apresentou o menor intervalo de 

variação de dados (2,75 m a 5,00 m). As variedades botânicas pubescens e speciosa 

exibiram altura total média de 2,99 m e 3,20 m, respectivamente. Em janeiro de 2011 a 

variação da altura total das plantas foi de 0,70 m (gardneri) a 6,10 m (gardneri) (Figura 

5.2). 

A variedade botânica cuyabensis foi a que apresentou o menor intervalo de 

variação para a altura total (2,75 m a 5,60 m). Em julho de 2011, a variação da altura total 

das mangabeiras foi de 0,10 m (gardneri) a 6,4 m (gardneri). Novamente, a variedade 

gardneri foi a que apresentou o maior intervalo de variação para a altura total de planta, 
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observando-se que a altura total média para esta variedade foi de 4,43 m. Já, a variedade 

botânica cuyabensis foi a que apresentou o menor intervalo de variação para a altura total 

(3,30 m a 6,30 m), com média de 4,74 m. Enquanto as variedades pubescens e speciosa 

apresentaram altura total média de 3,66 m e 3,87 m, respectivamente(Figura 5.2). Nas 

plantas lenhosas, o porte traduz a relação harmoniosa entre a altura, o diâmetro da copa ou 

folhagem e o diâmetro do tronco ou ramo. 

Ganga et al. (2010),avaliando a variabilidade genética de populaçõesnaturais 

de mangabeiras nos Estados deGoiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso doSul e 

Bahia,observaram que, em média, as plantas apresentaram 4,58 m de altura, variando de 

1,5 m até 10,0 m. No litoral do Pernambuco, três populações naturais da variedade 

speciosa foram caracterizadas com médias de 6,37 m de altura (Silva Júnior et al., 2007). 

Capinan et al. (2007), caracterizaram genótipos de mangabeira em três regiões 

do Estado da Bahia, com o objetivo de identificar indivíduos com características superiores 

para utilização pelos agricultores. Os autores observaram que a estatura média entre as 

plantas foi de 5,65 m, variando com mínimo de 3,85 m a 7,36 m. Silva et al. (2006) 

compararam o efeito da irrigação e da adubação em mangabeiras da EA/UFG, não 

identificaram diferença significativa entre os tratamentos, mas observaram que as plantas 

irrigadas apresentaram maior crescimento, com média de altura de 3,80 m. O incremento 

em altura das mangabeiras, que ocorreu nos tratamentos irrigados, conduz à hipótese de 

que esta espécie responde, de forma positiva, aos tratos culturais aplicados em frutíferas 

domesticadas, em especial à suplementação de água e ao fornecimento adicional de 

nutrientes. 

O estudo de acessos de H. speciosa var. speciosa com seis anos de idade de um 

banco de germoplasma na Paraíba revelou intervalos de 3,56 m a 4,04 m de altura das 

plantas (Barreiro Neto, 2003), enquadrando-se no intervalo mostrado por essa variedade no 

presente trabalho. Outros estudos também mencionam grande variação nas características 

avaliadas. 

Plantas adultas de uma população nativa de mangabeiras no Estado de Sergipe 

(variedade speciosa) tiveram altura variando de 3,5 m a 8,7 m.Em Alagoas, plantas com 

quatro anos de idade foram caracterizadas com altura média de 2,8 m (Almeida et al., 

2003). 
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Figura 5.2. Box plot da altura total de planta de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO. 
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Saldanha et al. (2004) relatam que, em três diferentes regiões da Bahia, a 

mangabeira exibe comportamento uniforme quanto à altura (4 m a 5 m). Lemos et al. 

(1989), realizaram, no Estado da Paraíba, a caracterização fenológica de mangabeiras 

adultas e constataram alturas oscilando entre 3,20 m e 6,00 m. Naves (1999), estudando 

espécies frutíferas nativas do Cerrado de Goiás, não encontrou mangabeiras com altura 

maior que 4,80 m. Rezende et al. (2002), caracterizando 12 locais com alta densidade de 

ocorrência natural de mangabeiras no Cerrado, verificaram que a altura média das plantas 

variou de 1,44 m a 3,76 m, com média geral de 2,86m.  

Para a altura da primeira bifurcação das mangabeiras, observou-se que, assim 

como para a altura de planta, a variedade gardneri foi a que apresentou maior intervalo de 

variação de dados para todo o período de avaliação (zero a 220 cm), com médias de 31,05 

cm; 37,99 cm e 40,89 cm para fevereiro de 2010, janeiro de 2011 e julho de 2011, 

respectivamente (Figura 5.3). 

As variedades pubescens e speciosa foram as que apresentaram menor 

intervalo de variação de dados e menor média para todo o período de avaliação, com 22,16 

cm (pubescens) e 27,13 cm (speciosa) em fevereiro de 2010; 26,44 cm (pubescens) e 27,00 

cm (speciosa) em janeiro de 2011; 30,32 cm (pubescens) e 30,50 cm (speciosa) em julho 

de 2011. A variedade cuyabensis mostrou discreto aumento na média para esta variável, ao 

longo das avaliações, sendo 33,46 cm (fevereiro de 2010) e 36,85 cm (julho de 2011), com 

intervalo de variação de três centímetros a 126,00 cm (Figura 5.3). 

A variável APB é importante na avaliação da arquitetura da planta e posteriores 

podas de formação e frutificação. Para este caráter morfológico, deve-se observar que o 

ideal é apresentar cerca de 2,1 m, altura normal de uma porta, visando não atrapalhar a 

passagem de pedestres quando planeja-se arborização urbana (Gonçalves & Paiva, 2004). 

Sabe-se que quanto mais baixo a planta bifurcar, mais ela tenderá a “abrir” sua copa, ou 

seja, tenderá a apresentar copa mais aberta e mais esgalhada. Segundo Naves (1999), esse 

comportamento sugere que estas plantas, normalmente, não estariam habilitadas a uma 

competição muito forte por luz.  

Freitas et al. (2012) avaliaram a variabilidade fenotípica em uma população 

natural de Hancornia speciosa Gomes, localizada no município de Porto Nacional-TO. Os 

autores observaram que as médias para altura do início da ramificação principal foram de 

1,63 m, 1,03 m e 1,81 m, valores superiores aos encontrados para as quatro variedades 

botânicas do presente trabalho.  
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Figura 5.3. Box plot da altura da primeira bifurcação de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 
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Observou-se que algumas mangabeiras bifurcaram quase ao nível do solo, 

sendo que, nestes casos, o sentido de crescimento deste ramo bifurcado é, também, na 

vertical, acompanhando o eixo principal de crescimento da planta. Naves (1999) encontrou 

mangabeiras no Cerrado goiano com altura da primeira bifurcação à 0,99 m. 

O número de bifurcações também apresentou grande intervalo de variação 

entre as variedades botânicas (Figura 5.4). A média, entre as variedades botânicas e ao 

longo do período de avaliação, foi de duas bifurcações por planta. Assim como para as 

demais variáveis, anteriormente discutidas, a variedade gardneri foi a que apresentou 

maior intervalo de variação de valores para número de bifurcações, sendo este variando de 

zero a cinco. Enquanto as variedades pubescens e speciosa mostraram plantas com menor 

número de bifurcações (uma a quatro)(Figura 5.5).A variedade cuyabensis apresentou 

comportamento intermediário, com plantas apresentando de uma a cinco bifurcações.  

Segundo Ganga et al. (2010), as árvores do Cerrado são, em geral, bastante 

ramificadas, não apresentando fuste ereto e uniforme. O desenvolvimento de bifurcações é 

uma característica nas plantas lenhosas e, que a superação da dominância apical afeta 

diretamente o crescimento do caule, estimulando a brotação de gemas laterais 

(bifurcações). 

A AIC também apresentou grande variação entre valores máximo e mínimo, 

sendo do valor zero a 115,00 cm. Observou-se que, para as quatro variedades estudadas, no 

período chuvoso (janeiro de 2011), a altura do início da copa revelou as maiores médias, 

sendo de 51,96 cm (pubescens), 56,78 cm (gardneri), 73,84 cm (speciosa) e 53,85 

(cuyabensis). Assim como nos demais caracteres biométricos até agora discutidos, a 

variedade gardneri foi a que apresentou a maior intervalo de variação de dados, mostrando 

plantas com a copa se iniciando ao solo a até 107,00 cm. Mas a variedade speciosa foi a 

que exibiu plantas com maior altura de início de copa, apresentando valor máximo de 

115,00 cm (Figura 5.6). 

As variedades botânicas gardneri e cuyabensis mostraram comportamento 

(distribuição dos dados) semelhante para esta variável em janeiro de 2011. Já, a variedade 

pubescens apresentou copa baixa, em comparação às demais variedades. Acredita-se que o 

fato desta variedade ter apresentado menores médias para altura da primeira bifurcação 

pode ter influenciado na variável altura do início da copa.  
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Figura 5.4. Mangabeiras do banco de germoplasma de Hancornia speciosa da EA/UFG, 

com as suas respectivas bifurcações: (A) pubescens, (B) speciosa, (C) 

gardneri, (D) cuyabensis. Goiânia – GO (jun/2009). 

 

A B 

C D 
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Figura 5.5. Box plot do número de bifurcações de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 
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Figura 5.6. Box plot da altura do início da copa de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do banco 

de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 
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A média para diâmetro do caule das plantas foi de 28,62 cm, havendo, também, 

grande variação entre o máximo e o mínimo, sendo 80 cm (pubescens) e cinco centímetros 

(gardneri e speciosa) (Figura 5.7). 

O diâmetro foi medido a 20 cm do solo e não à altura do peito, em razão das 

árvores do Cerrado serem, em geral, muito ramificadas, não apresentando fuste ereto e 

uniforme. As mangabeiras pertencentes às quatro variedades botânicas apresentaram 

uniformidade na distribuição dos dados ao longo do período de avaliação para o diâmetro 

do caule. A variedade gardneri apresentou o maior intervalo de variação para este 

parâmetro biométrico, considerando-se o período de fevereiro de 2010 a julho de 2011. 

Nascimento et al. (2002) não observaram efeito significativo da irrigação no crescimento 

do diâmetro do caule das mangabeiras do arboreto da EA/UFG.Ganga et al. 

(2010),avaliando a variabilidade genética de populaçõesnaturais de mangabeira coletadas 

nos Estados deGoiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso doSul e Bahia, observaram 

que, em média, as plantas apresentaram diâmetro do caule de 14,50 cm.  

Lemos et al. (1989) observaram mangabeiras com diâmetros do caule variando 

de 5,20 cm a 9,0 cm, no Estado da Paraíba. Rezende et al. (2002) encontraram mangabeiras 

nativas no Cerrado de Goiás, Bahia e Minas Gerais com diâmetro médio de caule variando 

de 5,27 a12,79 cm, e média geral de 9,72 cm.  

Freitas et al. (2012) avaliaram a variabilidade fenotípica em uma população 

natural de Hancornia speciosa Gomes, localizada no município de Porto Nacional-TO. Os 

autores observaram, quanto àcircunferência do caule a 30 cm do solo, as médiasforam 

iguais a 79,11 cm, 78,54 cm e 80, 58 cm. No litoral do Pernambuco, três populações 

naturais da variedade speciosa foram caracterizadas com médias de diâmetro de 30 cm do 

solo de 25,27 cm (Silva Júnior et al., 2007), valor próximo às médias exibidas por essa 

variedade no presente estudo. Porém, os autores salientam que tais plantas mostravam-se 

visivelmente com idade muito avançada. Plantas adultas de uma população nativa de 

mangabeiras no Estado de Sergipe (variedade speciosa) tiveram circunferência do caule 

apresentando mínimo de 19 cm e máximo de 103 cm (diâmetro de 6,05 cm a 32,79 cm).  

Capinan et al. (2007) caracterizaram genótipos demangabeira de três regiões do 

Estado da Bahia, com oobjetivo de identificar indivíduos com característicassuperiores 

para utilização pelos agricultores. Com relação à circunferência do caule, foi 

verificadamédia de 0,56 m, com plantas variando de 0,36 m, a 0,88 m. Espíndola et al. 

(1999)citaram diâmetros entre 0,40 m a 0,50 m em plantasadultas.  
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Figura 5.7. Box plot do diâmetro do caule de quatro variedades botânicas de 

Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do 

banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 
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Quanto ao diâmetro longitudinal de copa, amédia foi de 6,85 m, encontrando 

plantas com 4,00 mno mínimo e com máximo de 10,40 m. Para o diâmetrotransversal da 

copa foi encontrado valor médio de6,86 m, com mínimo de 4,00 m e máximo de 9,70 m. 

Em Alagoas, plantas com quatro anos de idade foram caracterizadas com diâmetro do 

caule a 20 cm do solo igual a 8,5 cm (Almeida et al., 2003).  

Saldanha et al. (2004) relatam que, em três diferentes regiões da Bahia, a 

mangabeira exibe comportamento uniforme quanto à circunferência do caule (44 cm a 55 

cm), mesmo em diferentes condições edafoclimáticas. Os autores não explicam a variedade 

botânica estudada, mas por se tratar do Nordeste, pressupõe-se que seja speciosa. 

Populações naturais em Goiás, Bahia e Minas Gerais, estudadas por Resende et al. (2003), 

exibiram média de 9,67 cm de diâmetro do caule a 10 cm do solo.  

Para área de projeção da copa (Figura 5.8), observou-se distribuição uniforme 

dos dados para a variedade speciosa, apresentando médias de 5,11 m
2
 (fev./2010), 7,05 m

2
 

(jan/2011) e 7,06 m
2
 (jul/2011). Verificando-se que não houve incremento expressivo 

dessa área comparando-se o período chuvoso (janeiro) com o período de estiagem (julho).  

Com relação às variedades pubescens, gardneri e cuyabensis, estas 

apresentaram as maiores médias para a área de projeção da copa, com 6,75 m
2
; 8,70 m

2
e 

12,25 m
2
, respectivamente para o ano de 2010. Em janeiro de 2011, verificaram-se médias 

de 9,19 m
2
; 11,71 m

2
 e 17,78 m

2
, respectivamente. Enquanto para julho de 2011 as médias 

foram de 10,57 m
2
; 13,32 m

2
 e 17,78 m

2
, respectivamente.  

Observa-se que a variedade cuyabensis apresentou as maiores médias de área 

de projeção da copa, em relação às demais variedades (Figura 5.8). Sabe-se que a variável 

área de projeção de copa é um indicador de vitalidade para as frutíferas, pois quanto maior 

a área de projeção da copa, tanto mais produtiva pode ser a árvore. Ressalta-se que as 

mangabeiras do presente estudo encontram-se espaçadas (5,00 m x 6,00 m), sendo então, 

árvores livres, sem competição.  

A variedade gardneri apresentou os valores máximos para a maioria dos 

caracteres, como número de bifurcações, altura da primeira bifurcação, altura total da 

planta e diâmetro do caule. A variedade cuyabensis, juntamente com a gardneri, 

mostraram os valores máximos para área de projeção da copa, evidenciando plantas com 

copa frondosa e, de certa forma, aberta.  
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Figura 5.8. Box plot da área média de projeção da copa de quatro variedades botânicas 

de Hancornia speciosa (pubescens, speciosa, gardneri e cuyabensis) do 

banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia – GO. 
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Em contrapartida, as variedades gardneri e speciosa foram as que exibiram os 

valores mínimos para a maioria dos caracteres biométricos, ou seja, algumas plantas destas 

variedades ocupam área relativamente pequena. A provável causa da grande variação dos 

dados entre as mangabeiras pode estar relacionada ao fato de ter-se trabalhado com 

amostras provenientes de diferentes progênies e diferentes variedades botânicas. 

Lemos et al. (1988) observaram área de projeção da copa de mangabeiras, no 

Estado da Paraíba, oscilando entre 5,20 m
2
 e 9,0 m

2
. Nascimento et al. (2002) não 

observaram efeito significativo da irrigação sobre o crescimento da área de projeção da 

copa das mangabeiras do arboreto da EA/UFG. 

Para a mesma espécie, o espaçamento influencia o número de tratos culturais a 

serem efetuados, como a taxa de crescimento, a taxa de mortalidade, o manejo e a 

exploração, a área de projeção da copa e a frutificação. Vale ressaltar que o espaçamento 

modifica a arquitetura da copa, principalmente quanto à forma, diâmetro e permanência 

dos galhos na planta. Plantas em maior espaçamento apresentam galhos mais grossos e 

com folhas na parte basal da copa, ou seja, altera a relação fonte-dreno (Silva, 1999).  

A decisão de quantas árvores deve-se plantar numa dada área depende de 

vários fatores, dentre eles, o produto final desejado, a possibilidade e a intensidade de 

tratamentos, a expectativa inicial de sobrevivência e distribuição espacial das mudas. O 

efeito do espaçamento inicial em variáveis biológicas (altura, diâmetro, copa, qualidade da 

madeira, área basal e volume) e operacionais (preparo do solo, tratos silviculturais, 

desbastes e colheita) devem ser considerados obrigatoriamente (Smith & Strub, 1991). 

Estudos com mangabeira ainda são, de certa forma, recentes. Trabalhos 

avaliando a taxa de crescimento são escassos, mas existem alguns caracterizando 

populações adultas quanto a diversos caracteres, tais como altura de planta, circunferência 

do caule, diâmetro de copa, produção, etc, como os de Silva Júnior et al. (2003) em 

Sergipe, Resende et al. (2003), no Cerrado goiano, Araújo et al. (2003), Barreiro Neto 

(2003) e Ferreira et al. (2003) na Paraíba, e Almeida et al. (2003) em Alagoas. 

Ledo et al. (2003), baseados em caracteres morfológicos de uma população de 

mangabeiras, afirmaram que a circunferência do caule e o volume da copa são as variáveis 

que mais contribuem na divergência genética dentre as variedades consideradas. Cruz et al. 

(2003) também obtiveram resultados que corroboram com este trabalho, citando a 

circunferência do caule como caractere de grande contribuição na divergência entre os 

genótipos de mangabeiras estudadas. E, ainda, de acordo com Sobrinho (2004), a 
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característica que menos contribuiu para a divergência genética em plantas jovens de 

mangabeira é a altura da planta, e as que mais contribuem,seria, o diâmetro do caule e o 

diâmetro da copa.  

Segundo Coelho et al. (2009), as principais características da mangabeira são a 

beleza e aroma de suas flores e frutos, além de ser de baixa estatura, podendo ser 

transplantada embaixo de redes elétricas, avenidas, calçadas, praças, pontos estratégicos, 

jardins, estacionamentos e em áreas de risco de desabamento e degradadas devido à sua 

resistência a solos fracos, arenosos e ácidos.  

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

Existem diferenças entre as quatro variedades botânicas de mangabeira e, 

ainda, entre progênies da mesma variedade, em termos de altura de planta, diâmetro do 

caule e área de projeção da copa. 

Nas variedadesH. speciosa var. gardneri e H. speciosa var. cuyabensis 

predominam plantas com porte mais alto, bifurcações mais altas, maior diâmetro do caule e 

maior área de projeção da copa.  

A variedade pubescens possui plantas de menor porte, enquanto as da 

variedade speciosa possuem menor diâmetro do caule e área de projeção da copa.  

As mangabeiras com maior altura total de planta, maior altura da primeira 

bifurcação, maior número de bifurcações, maior altura do início da copa e maior diâmetro 

do caule apresentam, também, maior área de projeção da copa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversas espécies com potencial econômico estão sendo contempladas por 

pesquisas e, dentre estas, a mangabeira (Hancornia speciosa) tem uma importância sócio-

econômica marcante, devido ao seu grande potencial para o processamento e consumo in 

natura, podendo assim, contribuir para a geração de emprego e renda para as comunidades 

regionais. Pela inexistência de plantios racionais e tecnificados o extrativismo apresenta-se 

atualmente como única forma de exploração, constituindo-se uma grande barreira ao 

aproveitamento de toda sua potencialidade. Entretanto, muitas barreiras de natureza 

agronômica ainda existem,desestimulando muitas vezes o plantio tecnificado da 

mangabeira, dentre estas, afalta de mudas selecionadas, variedades e orientações técnico-

científicas,ocorrendo plantios sem seleção de indivíduos com caracteres 

desejáveis,formando pomares desuniformes quanto à altura, frutificação maturação 

entreoutros. 

As informações técnico-científicas advindas desta pesquisa devem ser 

consideradas como o início de um trabalho que indica a necessidade de ser continuado, 

inclusive de forma mais abrangente, pois sem o conhecimento básico, outros trabalhos 

poderão ser perdidos por carências de informações do comportamento dessa espécie.   

A variabilidade nas plantas estudadas do banco de germoplasma de H. speciosa 

da EA/UFG em relação à fenologia, às características físico-químicas dos frutos, assim 

como as características morfológicas das mangabeiras demonstrou o potencial de 

exploração fruteira, principalmente as variedades botânicas gardneri e cuyabensis.  
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Anexo A. Localidades, coordenadas geográficas e variedades das matrizes de mangabeira 

(Hancornia speciosa) do Cerrado representadas no banco de germoplasma da 

EA/UFG 

Progênie Município - Estado Lati. (S) Long. (O) Alt. (m) Variedade 

1 Barro Alto - GO 14º46,157’ 49º03,497’ 549 pubescens 

2 Barro Alto - GO 14º46,157’ 49º03,497’ 549 pubescens 

3 Barro Alto - GO 14º46,079’ 49º03,509’ 544 gardneri 

4 Campinorte - GO 14º16,790’ 49º13,602’ 434 pubescens 

5 Porangatu - GO 13º06,162’ 49º11,912’ 342 gardneri 

6 Jalapão - TO 10º30,923’ 46º53,475’ 444 speciosa 

7 Jalapão - TO 10º30,915’ 46º53,447’ 446 speciosa 

8 Jalapão - TO 10º34,870’ 46º48,968’ 469 speciosa 

9 Jalapão - TO 10º33,638’ 46º46,914’ 401 speciosa 

10 Mateiro - TO 10º24,520’ 46º29,569’ 491 speciosa 

11 Dianópolis - TO 11º02,970’ 46º33,569’ 656 speciosa 

12 Dianópolis - TO 11º33,829’ 46º33,790’ 687 speciosa 

13 São Desidério - BA 12º33,002’ 45º55,217’ 811 speciosa 

14 Alvorada do Norte - GO 14º30,746’ 46º32,988’ 551 gardneri 

15 Alexânia - GO 16º12,756’ 48º24,500’ 970 pubescens 

16 Alexânia - GO 16º12,756’ 48º24,483’ 962 pubescens 

17 Matrinchã - GO 15º32,393’ 50º26,696’ 420 gardneri 

18 Goiás - GO 15º59,545’ 50º06,402’ 597 gardneri 

19 Silvânia - GO 16º34,349 48º21,734 951 gardneri 

20 Silvânia - GO 16º34,353’ 48º21,724’ 951 gardneri 

21 Luziânia - GO 16º43,081’ 48º05,093’ 941 gardneri 

22 Luziânia - GO 16º43,104’ 48º05,073’ 942 gardneri 

23 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 pubescens 

24 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 pubescens 

25 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 pubescens 

26 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 gardneri 

27 Pirenópolis - GO NI NI NI gardneri 

28 Pirenópolis - GO NI NI NI gardneri 

29 Pirenópolis - GO NI NI NI gardneri 

30 Piranhas - GO 16º27,585’ 51º42,432’ 500 gardneri 

31 Barra do Garças - MT 15º51,259’ 52º11,948’ 509 gardneri 

32 Barra do Garças - MT 15º51,265’ 52º11,918’ 393 gardneri 

33 Barra do Garças - MT 15º51,351’ 52º11,850’ 343 gardneri 

34 General Carneiro - MT 15º36,230’ 53º04,538 461 gardneri 

35 General Carneiro - MT 15º35,820’ 53º09,676’ 466 gadnerii 

36 Chapada dos Guimarães - MT 15º30,579’ 55º17,448’ 729 cuyabensis 

37 Chapada dos Guimarães - MT 15º30,741’ 55º18,629’ 745 cuyabensis 

38 Chapada dos Guimarães - MT 15º29,897’ 55º19,692’ 740 cuyabensis 

39 Jaciara - MT 15º48,403’ 55º15,960’ 810 cuyabensis 

40 Rondonópolis- MT 16º44,743’ 54º38,935’ 537 cuyabensis 

41 Rondonópolis- MT 16º44,743’ 54º38,935’ 537 cuyabensis 

42 Rondonópolis- MT 16º50,220’ 54º42,006’ 453 cuyabensis 

43 Sonora - MS 17º49,688’ 54º43,358’ 459 gardneri 

 Continua ... 
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Anexo A.Continuação. 

Progênie Município - Estado Lati. (S) Long. (O) Alt. (m) Variedade 

44 Sonora - MS 17º49,688’ 54º43,358’ 459 gardneri 

45 Sonora - MS 17º49,688’ 54º43,358’ 459 gardneri 

46 Coxim - MS 18º36,954’ 54º46,358’ 261 gardneri 

47 Coxim - MS 18º36,954’ 54º46,358’ 261 gardneri 

48 Coxim - MS 18º35,161’ 54º46,144’ 256 gardneri 

49 Alcinópolis - MS 18º14,744’ 53º59,150’ 348 gardneri 

50 Alcinópolis - MS 18º14,744’ 53º59,150’ 348 gardneri 

51 Alcinópolis - MS 18º14,756’ 53º58,896’ 317 gardneri 

52 Costa Rica - MS 18º23,604’ 53º20,270’ 735 gardneri 

53 Chapadão do Sul - MS 18º36,58’ 53º00,259’ 787 gardneri 

54 Chapadão do Sul - MS 18º36,58’ 53º00,259’ 787 gardneri 

55 Caçu - GO 18º33,316’ 51º08,102’ 467 gardneri 

56 Caçu - GO 18º33,316’ 51º08,102’ 467 gardneri 

57 Caçu - GO 18º33,316’ 51º08,102’ 467 gardneri 

58 Niquelândia - GO NI NI - - 

59 Japonvar - MG NI NI - - 

60 Campinorte - GO 14º16,758’ 49º13,599’ 438 pubescens 

61 Porangatu - GO 13º04,917’ 49º11,351’ 347 gardneri 

62 Porangatu - GO 13º00,814 49º09,723’ 342 gardneri 

63 Ponte Alta - TO 10º38,987’ 47º26,533’ 380 speciosa 

64 Mateiro - TO 10º24,503’ 46º29,562’ 491 speciosa 

65 Posse - GO 14º06,833’ 46º18,821’ 811 speciosa 

66 Alvorada do Norte - GO 14º30,755’ 46º33,055’ 529 gardneri 

67 Matrinchã - GO 15º12,472’ 50º55,184’ 376 gardneri 

68 Matrinchã - GO 15º12,473’ 50º55,150’ 384 gardneri 

69 Araguapaz - GO 15º20,163’ 50º37,937’ 375 gardneri 

70 Araguapaz - GO 15º18,279’ 50º36,590’ 401 gardneri 

71 Matrinchã - GO 15º32,399’ 50º28,501’ 416 gardneri 

72 Matrinchã - GO 15º32,399’ 50º28,491’ 399 gardneri 

73 Goiás - GO 15º59,146’ 50º06,202’ 583 gardneri 

74 Luziânia - GO 16º43,891’ 48º06,198’ 883 gardneri 

75 Luziânia - GO 16º48,235’ 48º12,138’ 952 gardneri 

76 Orizona – GO 16º45,840’ 48º12,665’ 842 gardneri 

77 Orizona - GO 16º45,845’ 48º12,665’ 841 gardneri 

78 Pirenópolis - GO NI NI NI gardneri 

79 Pirenópilis - GO NI NI NI gardneri 

80 Piranhas - GO 16º27,618’ 51º42,494’ 498 gardneri 

81 General Carneiro - MT 15º35,853’ 53º09,640’ 484 gardneri 

82 Japonvar - MG NI NI NI NI 

83 Japonvar - MG NI NI NI NI 

84 Japonvar - MG NI NI NI NI 

85 Japonvar - MG NI NI NI NI 

86 Japonvar - MG NI NI NI NI 

87 Japonvar - MG NI NI NI NI 

88 Japonvar - MG NI NI NI NI 

89 Japonvar - MG NI NI NI NI 
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Anexo B. Distribuição das progênies de mangabeira na coleção da EA/UFG. 

               

               

 BLOCO I  BLOCO II  

 58 36 20 39 56 28  43 26 1 11 31 6  

 49 21 34 16 5 12  52 2 8 25 34 37  

 27 41 2 54 38 45  30 24 46 47 16 49  

 1 8 46 44 51 19  - 7 44 4 5 58  

 55 11 24 7 59 48  54 59 51 22 14 36  

 15 31 14 50 29 23  38 18 19 55 50 20  

 42 6 37 18 33 9  29 33 13 40 57 39  

 10 52 30 - 13 3  15 42 10 35 27 56  

 35 17 43 26 40 53  48 23 9 3 53 32  

 25 47 4 22 57 32  17 28 12 45 21 41  

               

               

 BLOCO III  BLOCO IV  

 52 30 - 54 33 28  38 2 53 42 21 4  

 6 55 26 3 13 12  13 39 59 26 47 50  

 27 49 58 36 40 45  57 23 32 8 24 29  

 34 16 5 14 57 21  28 19 3 56 1 11  

 9 43 31 32 39 41  6 49 44 - 41 36  

 11 25 47 4 22 42  45 34 15 51 30 17  

 56 8 46 44 51 19  10 58 40 12 18 54  

 2 24 7 59 18 10  33 55 5 37 46 9  

 50 1 15 48 17 35  20 14 48 7 25 22  

 20 38 23 37 53 29  52 27 35 31 16 43  

               

               

     BLOCO V
1
      

     77 72 82 64 60      

     78 73 67 89 61      

     80 83 68 84 62      

     79 74 69 85 63      

     81 75 70 65 86      

     87 76 71 66 88      

               

               

 

                                                 
1
 As progênies deste bloco não fizeram parte do trabalho. 
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Anexo C. Croqui da coleção de frutíferas nativas do Cerrado da EA/UFG. 
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Apêndice A. Localidades, coordenadas geográficas e variedades das progênies avaliadas 

de mangabeira (Hancornia speciosa) do Cerrado representadas na coleção 

da EA/UFG. 

Pop
a
. Prog.

b
 Município-Estado Lati. (S) Long. (O) Alti.(m) Variedade 

1 1 Barro Alto - GO 14º46,157’ 49º03,497’ 549 pubescens 

1 2 Barro Alto - GO 14º46,157’ 49º03,497’ 549 pubescens 

1 3 Barro Alto - GO 14º46,079’ 49º03,509’ 544 gardneri 

2 4 Campinorte - GO 14º16,790’ 49º13,602’ 434 pubescens 

3 5 Porangatu - GO 13º06,162’ 49º11,912’ 342 gardneri 

4 6 Jalapão - TO 10º30,923’ 46º53,475’ 444 speciosa 

4 7 Jalapão - TO 10º30,915’ 46º53,447’ 446 speciosa 

4 8 Jalapão - TO 10º34,870’ 46º48,968’ 469 speciosa 

4 9 Jalapão - TO 10º33,638’ 46º46,914’ 401 speciosa 

5 10 Mateiro - TO 10º24,520’ 46º29,569’ 491 speciosa 

6 11 Dianópolis - TO 11º02,970’ 46º33,569’ 656 speciosa 

7 12 Dianópolis - TO 11º33,829’ 46º33,790’ 687 speciosa 

8 13 São Desidério - BA 12º33,002’ 45º55,217’ 811 speciosa 

9 14 Alvorada do Norte - GO 14º30,746’ 46º32,988’ 551 gardneri 

10 15 Alexânia - GO 16º12,756’ 48º24,500’ 970 pubescens 

10 16 Alexânia - GO 16º12,756’ 48º24,483’ 962 pubescens 

11 17 Matrinchã - GO 15º32,393’ 50º26,696’ 420 gardneri 

12 18 Goiás - GO 15º59,545’ 50º06,402’ 597 gardneri 

13 19 Silvânia - GO 16º34,349 48º21,734 951 gardneri 

13 20 Silvânia - GO 16º34,353’ 48º21,724’ 951 gardneri 

14 21 Luziânia - GO 16º43,081’ 48º05,093’ 941 gardneri 

14 22 Luziânia - GO 16º43,104’ 48º05,073’ 942 gardneri 

15 23 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 pubescens 

15 24 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 pubescens 

15 25 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 pubescens 

15 26 Goiânia - GO 16º35,994’ 49º16.77' 729 gardneri 

16 27 Pirenópolis - GO - - - gardneri 

16 28 Pirenópolis - GO - - - gardneri 

16 29 Pirenópolis - GO - - - gardneri 

17 30 Piranhas - GO 16º27,585’ 51º42,432’ 500 gardneri 

18 31 Barra do Garças - MT 15º51,259’ 52º11,948’ 509 gardneri 

18 32 Barra do Garças - MT 15º51,265’ 52º11,918’ 393 gardneri 

18 33 Barra do Garças - MT 15º51,351’ 52º11,850’ 343 gardneri 

19 34 General Carneiro - MT 15º36,230’ 53º04,538 461 gardneri 

19 35 General Carneiro - MT 15º35,820’ 53º09,676’ 466 gadnerii 

20 36 Chapada dos Guimarães - MT 15º30,579’ 55º17,448’ 729 cuyabensis 

20 37 Chapada dos Guimarães - MT 15º30,741’ 55º18,629’ 745 cuyabensis 

20 38 Chapada dos Guimarães - MT 15º29,897’ 55º19,692’ 740 cuyabensis 

21 39 Jaciara - MT 15º48,403’ 55º15,960’ 810 cuyabensis 

22 40 Rondonópolis- MT 16º44,743’ 54º38,935’ 537 cuyabensis 

22 41 Rondonópolis- MT 16º44,743’ 54º38,935’ 537 cuyabensis 

22 42 Rondonópolis- MT 16º50,220’ 54º42,006’ 453 cuyabensis 

23 43 Sonora - MS 17º49,688’ 54º43,358’ 459 gardneri 

 
Continua ... 
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Apêndice A.Continuação. 
    

Pop. Prog. Município - Estado Lati. (S) Long. (O) Alt. (m) Variedade 

23 44 Sonora - MS 17º49,688’ 54º43,358’ 459 gardneri 

23 45 Sonora - MS 17º49,688’ 54º43,358’ 459 gardneri 

24 46 Coxim - MS 18º36,954’ 54º46,358’ 261 gardneri 

24 47 Coxim - MS 18º36,954’ 54º46,358’ 261 gardneri 

24 48 Coxim - MS 18º35,161’ 54º46,144’ 256 gardneri 

25 49 Alcinópolis - MS 18º14,744’ 53º59,150’ 348 gardneri 

25 50 Alcinópolis - MS 18º14,744’ 53º59,150’ 348 gardneri 

25 51 Alcinópolis - MS 18º14,756’ 53º58,896’ 317 gardneri 

26 52 Costa Rica - MS 18º23,604’ 53º20,270’ 735 gardneri 

27 53 Chapadão do Sul - MS 18º36,58’ 53º00,259’ 787 gardneri 

27 54 Chapadão do Sul - MS 18º36,58’ 53º00,259’ 787 gardneri 

28 55 Caçu - GO 18º33,316’ 51º08,102’ 467 gardneri 

28 56 Caçu - GO 18º33,316’ 51º08,102’ 467 gardneri 

28 57 Caçu - GO 18º33,316’ 51º08,102’ 467 gardneri 
aPop.: Número usado como código de cada de população com a mesma identificação segundo o banco de germoplasma 

da EA/UFG (Ganga,2008). b-Prog.: Número usado como código de cada progênie no banco de germoplasma de 

H.speciosada EA/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 

 

ApêndiceB. Resultado da análisequímica das amostras de terra nas profundidades de 0-

20cm e de 20-40cm do banco de germoplasma de Hancornia speciosa da 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás 

Variável 

2009/1 

Profundidade 0-20 cm  Profundidade 20-40 cm 

Bloco 

I II III IV  I II III IV 

M.O. (%) 2,40 2,40 1,60 1,20  2,20 2,70 1,60 1,40 

pH (CaCl2) 4,90 4,90 5,00 4,90  4,80 4,70 4,90 5,10 

P (mg.dm
-3

) 0,80 1,10 1,10 1,40  0,80 1,40 0,80 0,60 

K (mg.dm
-3

) 44,00 48,00 43,00 42,00  41,00 43,00 42,00 40,00 

Ca (cmolc.dm
-3

) 1,90 2,40 3,40 1,80  1,40 1,90 2,30 1,80 

Mg (cmolc.dm
-3

) 1,00 1,50 1,20 0,80  1,00 1,10 1,10 1,20 

H+Al (cmolc.dm
-3

) 5,30 5,90 5,90 4,30  5,90 6,60 4,80 3,90 

Al (cmolc.dm
-3

) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

CTC (cmolc.dm
-3

) 8,30 9,90 8,30 7,00  8,40 9,70 8,30 7,00 

M (%) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

V (%) 36,20 40,50 42,20 38,60  29,80 32,00 42,20 44,30 

Ca:Mg 1,90 1,60 2,10 2,30  1,40 1,70 2,10 1,50 

Mg:K 8,90 12,20 10,20 7,40  9,50 10,00 10,20 11,70 

Ca:K 16,90 19,60 21,40 16,80  13,40 17,30 21,40 17,60 

Ca:CTC (%) 22,90 24,20 27,70 25,70  16,70 19,60 27,70 25,70 

Mg:CTC (%) 12,00 15,10 13,20 11,40  11,90 11,30 13,20 17,10 

K:CTC (%) 1,40 1,20 1,30 1,50  1,20 1,00 1,30 1,50 

Variável 

2011/1 

Profundidade 0-20 cm  Profundidade 20-40 cm 

Bloco 

I II III IV  I II III IV 

M.O. (%) 1,60 2,30 2,00 2,40  1,60 2,10 1,40 1,20 

pH (CaCl2) 5,10 5,30 4,90 5,30  5,50 5,40 5,00 5,10 

P (mg.dm
-3

) 0,80 2,00 0,60 0,80  0,60 0,60 0,60 1,10 

K (mg.dm
-3

) 46,00 43,00 52,00 56,00  41,00 37,00 44,00 41,00 

Ca (cmolc.dm
-3

) 2,10 2,60 2,20 3,10  3,10 3,60 1,90 2,10 

Mg (cmolc.dm
-3

) 1,00 1,10 0,60 1,00  1,30 0,90 0,70 0,80 

H+Al (cmolc.dm
-3

) 3,90 3,50 4,80 3,50  3,10 3,50 4,30 3,90 

Al (cmolc.dm
-3

) 0,00 0,00 0,20 0,00  0,00 0,00 0,10 0,10 

CTC (cmolc.dm
-3

) 7,10 7,30 7,70 7,70  7,60 8,10 7,00 6,90 

M (%) 0,00 0,00 6,40 0,00  0,00 0,00 3,60 3,20 

V (%) 45,20 52,10 37,90 54,80  59,20 56,80 38,70 43,50 

Ca:Mg 2,10 2,40 3,70 3,10  2,40 4,00 2,70 2,60 

Mg:K 8,50 10,00 4,50 7,00  12,40 9,50 6,20 7,60 

Ca:K 17,90 23,60 16,50 21,60  29,60 38,00 16,90 20,00 

Ca:CTC (%) 29,50 35,60 28,40 40,00  40,80 44,50 27,10 30,40 

Mg:CTC (%) 14,00 15,00 7,80 12,90  17,10 11,10 10,00 11,60 

K:CTC (%) 1,70 1,50 1,70 1,80  1,40 1,20 1,600 1,50 

Variável 

2011/2 

Profundidade 0-20 cm  Profundidade 20-40 cm 

Bloco 

I II III IV  I II III IV 

M.O. (%) 28,00 25,00 20,00 29,00  27,00 20,00 18,00 21,00 

pH (CaCl2) 5,20 4,90 4,60 4,90  5,30 5,00 4,90 5,20 

P (mg.dm
-3

) 2,40 1,20 2,10 2,40  2,40 1,80 1,50 5,60 

K (mg.dm
-3

) 23,00 64,00 81,00 111,00  19,00 29,00 41,00 53,00 

Ca (cmolc.dm
-3

) 5,30 3,30 2,50 2,70  5,10 3,00 2,00 2,60 

Mg (cmolc.dm
-3

) 1,50 1,60 1,00 1,10  1,70 1,70 0,90 1,10 

H+Al (cmolc.dm
-3

) 3,10 3,50 4,60 3,50  2,20 3,80 3,00 3,20 

Al (cmolc.dm
-3

) 0,00 0,00 0,20 0,20  0,10 0,00 0,20 0,00 

CTC (cmolc.dm
-3

) 9,96 8,66 8,31 7,58  8,95 7,97 6,00 7,04 

M (%) 0,00 1,90 5,12 4,67  0,00 0,00 6,25 0,00 

V (%) 68,88 59,80 44,65 53,83  75,42 52,32 50,00 54,55 

Ca:Mg 3,53 1,94 2,50 2,45  3,19 2,73 2,22 2,36 

Mg:K 25,00 10,62 4,76 3,93  32,00 15,71 9,00 7,86 

Ca:K 88,33 20,62 11,90 9,64  102,00 42,86 20,00 18,57 

Ca:CTC (%) 53,21 38,11 30,08 35,62  56,98 37,64 33,33 36,93 

Mg:CTC (%) 15,06 19,63 12,03 14,51  17,88 13,80 15,00 15,63 

K:CTC (%) 0,60 1,85 2,53 3,69  0,56 0,88 1,67 1,99 
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Apêndice C. Resultados das análises químicas de folhas das quatro variedades botânicas de Hancornia speciosa(gardneri, pubescens, 

speciosa e cuyabensis), distribuídas em quatro blocos, pertencentes ao banco de germoplasma da EA/UFG, Goiânia - GO 

(jun/2011). 
B

lo
co

 

V
ar

. 
b
o
tâ

n
ic

a 

N
 (

g
.k

g
-1

) 

P
 (

g
.k

g
-1

) 

K
 (

g
.k

g
-1

) 

C
a 

(g
.k

g
-1

) 

M
g
 (

g
.k

g
-1

) 

S
 (

g
.k

g
-1

) 

N
a 

(m
g
.k

g
-1

) 

C
u
 (

m
g
.k

g
-1

) 

F
e 

(m
g
.k

g
-1

) 

M
n
 (

m
g
.k

g
-1

) 

Z
n
 (

m
g
.k

g
-1

) 

C
o
 (

m
g
.k

g
-1

) 

M
o
 (

m
g
.k

g
-1

) 

1 C
1
 15,00 1,00 3,60 9,10 3,00 1,60 90,00 9,00 286,00 143,00 17,00 0,19 0,80 

1 G
1
 14,40 1,00 4,00 10,30 3,10 1,20 109,00 8,00 217,00 137,00 18,00 0,16 0,74 

1 P
1
 13,20 1,10 4,20 10,20 3,60 1,40 120,00 6,00 300,00 145,00 16,00 0,18 0,76 

1 S
1
 15,00 1,20 8,00 4,60 2,80 1,60 105,00 9,00 279,00 96,00 17,00 0,18 0,70 

2 C 12,00 1,00 4,80 10,00 2,70 1,80 130,00 5,00 241,00 188,00 16,00 0,21 0,66 

2 G 13,00 1,00 4,20 9,50 2,00 1,60 100,00 3,00 250,00 105,00 19,00 0,17 0,78 

2 P 14,40 0,80 3,20 12,00 3,40 1,00 95,00 8,00 274,00 102,00 16,00 0,22 0,80 

2 S NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

3 C 12,00 0,90 3,00 13,40 3,90 1,10 90,00 5,00 233,00 216,00 13,00 0,26 0,76 

3 G 13,00 0,80 4,00 9,00 3,00 1,20 130,00 6,00 242,00 120,00 15,00 0,22 0,88 

3 P 12,20 1,00 3,60 8,60 2,60 1,00 110,00 9,00 360,00 76,00 16,00 0,20 0,74 

3 S NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

4 C 13,60 0,90 6,00 7,50 2,40 1,10 117,00 5,00 261,00 81,00 18,00 0,20 0,70 

4 G 14,00 0,80 3,60 12,00 3,00 1,20 92,00 4,00 307,00 160,00 15,00 0,18 0,84 

4 P 14,40 1,00 6,00 6,00 2,30 1,50 100,00 10,00 290,00 65,00 17,00 0,20 0,80 

4 S NA
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

1-C: cuyabensis; G: gardneri; P: pubescens; S: speciosa. 2-NA: não avaliada (sem folhas na copa). 
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Apêndice D. Valoresmédios anuais da temperatura, umidade relativa, precipitação, insolação, pressão atmosférica e nebulosidade na região 

da Escola de Agronomia da UFG, Goiânia, GO, sequencialmente no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009. 
A

n
o

 

M
ês

 

T
em

p
er

at
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ra
 m

áx
im

a 

(°
C

) 
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(°
C

) 
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(h
P

a)
 

N
eb

u
lo

si
d

ad
e 

(d
éc

im
o

s 
d

ec
éu

 

ab
er

to
) 

2009 1 30,60 19,30 24,90 73,00 199,20 186,40 927,90 0,70 

2009 2 30,90 19,40 25,20 73,00 119,60 157,00 928,20 0,70 

2009 3 31,50 18,90 25,20 72,00 180,10 199,40 928,60 0,60 

2009 4 30,30 17,60 23,90 73,00 111,12 190,60 929,30 0,40 

2009 5 29,70 14,80 23,00 69,00 30,80 242,90 930,70 0,30 

2009 6 28,60 12,40 20,50 69,00 35,00 236,30 932,20 0,30 

2009 7 30,80 12,20 21,40 64,00 0,20 264,90 932,60 0,20 

2009 8 31,20 13,70 22,60 63,00 17,80 236,00 931,30 0,30 

2009 9 32,40 18,40 25,40 67,00 149,00 193,30 929,80 0,40 

2009 10 31,50 19,70 25,60 71,00 194,20 182,20 928,60 0,60 

2009 11 30,60 23,90 25,30 73,00 180,40 139,30 927,70 0,70 

2009 12 28,90 20,10 24,40 76,00 359,10 114,60 927,50 0,70 

Média - 30,58 17,53 23,95 70,25 131,38 195,24 929,53 0,49 
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Apêndice E.  Valoresmédios anuais da temperatura, umidade relativa, precipitação, insolação, pressão atmosférica e nebulosidade na região 

da Escola de Agronomia da UFG, Goiânia, GO, sequencialmente no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010. 
A

n
o

 

M
ês

 

T
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C
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 m
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) 
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ão
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P
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o

s 
d

ec
éu

 a
b

er
to

) 

2010 1 30,60 19,80 25,20 73,00 140,60 165,30 927,90 0,70 

2010 2 32,30 19,70 25,90 69,00 132,10 181,40 928,20 0,70 

2010 3 31,30 19,80 25,60 71,00 165,90 175,90 928,60 0,60 

2010 4 31,20 16,80 24,00 67,00 137,50 239,70 929,30 0,40 

2010 5 30,50 13,30 21,90 63,00 0,00 241,80 930,70 0,30 

2010 6 30,00 11,60 20,80 63,00 16,40 263,50 932,20 0,30 

2010 7 30,50 12,40 21,40 60,00 0,00 279,50 932,60 0,20 

2010 8 32,10 10,80 21,50 55,00 0,00 289,20 931,30 0,30 

2010 9 34,80 15,50 25,20 49,00 41,00 230,20 929,80 0,40 

2010 10 32,60 19,30 25,90 66,00 111,90 211,80 928,60 0,60 

2010 11 30,20 19,50 24,80 75,00 188,70 159,80 927,70 0,70 

2010 12 30,50 20,10 25,30 73,00 306,00 169,30 927,50 0,70 

Média - 31,38 16,55 23,96 65,33 103,34 217,28 929,53 0,49 
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Apêndice F. Valoresmédios anuais da temperatura, umidade relativa, precipitação, insolação, pressão atmosférica e nebulosidade na região 

da Escola de Agronomia da UFG, Goiânia, GO, sequencialmente no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011. 
A
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 m
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P
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b
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2011 1 29,50 19,90 24,70 62,00 289,30 162,90 927,90 0,70 

2011 2 31,30 19,70 25,50 58,00 178,00 151,60 928,20 0,70 

2011 3 29,7110 19,80 24,80 62,00 368,00 142,30 928,60 0,60 

2011 4 30,50 17,80 24,10 56,00 32,30 239,90 929,30 0,40 

2011 5 29,40 13,70 21,60 64,00 0,00 246,10 930,70 0,30 

2011 6 28,40 11,80 20,10 62,00 17,10 248,00 932,20 0,30 

2011 7 30,60 11,00 20,80 53,00 0,00 269,90 932,60 0,20 

2011 8 33,10 12,40 22,80 40,00 0,00 282,60 931,30 0,30 

2011 9 34,40 15,40 24,90 39,00 0,20 241,60 929,80 0,40 

2011 10 30,30 19,10 24,70 74,00 185,00 145,70 928,60 0,60 

2011 11 29,90 18,60 24,70 77,00 205,00 185,10 927,70 0,70 

2011 12 29,30 20,00 24,70 81,00 259,60 102,70 927,50 0,70 

Média - 30,53 16,60 23,62 60,67 127,88 201,53 929,53 0,49 
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