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P.004 - ANÁLISEPRELIMINARDE CARACTERlsTICASFISICO-QUIMICASDE FRUTOSEM

HIBRIDOS(Tommy Atkins'X 'Haden')DE MANGUEIRA
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O melhoramentogenético da mangueira (Mangifera indica) implementado na Embrapa Semi-Árido

concentra-sena variedadeTommy Atkins', a mais cultivadano país. Destaca-seentre os objetivosdos

programasde melhoramentogenéticoda mangueiradesenvolvidosno Brasil a obtençãode frutos com

qualidade superior. De forma geral, encontra-se entre as etapas necessárias ao sucesso de um

programa de melhoramento genético a análise criteriosa das variáveis a serem aprimoradas (Le.,

conhecimentodos padrõesde herança,das correlações,da variabilidade,etc.). Deste modo, objetivou-

se estimara associaçãode três característicasfísico-químicasde fruto [o peso (PF), a largura (LF) e o

comprimento (CF)) de uma população segregante, resultante do cruzamento entre as variedades

Tommy Atkins' e 'Haden', mantida na Estação Experimentalde Mandacaru, localizada na Embrapa

Semi-Árido.Em 17genótipossegregantes,os valoresrelacionadosao PF, à LF e ao CF foram medidos.
Foi verificada a normalidadedos dados das variáveis estudadas. As análises foram realizadas com

auxílio do software BioEstat4.0, sendo consideradossignificativosvalores de p < 0,05. Os caracteres

analisadosapresentaramdistribuiçãonormal (teste Lilliefors)e correlaçõessignificativas[r = 0,88 (PF e

LF); r = 0,92 (PF e CF); r = 0,80 (LF e CF)). O teste de ajustamentode curvas permitiu identificar,

empregandocomo critério o valor do coeficientede regressão(R2),a melhor regressãoa ser utilizada

para estimar as associações PF x LF (R2 = 81,8%; regressão logarítmica), PF x CF (R2 = 85,2%;

regressão linear) e LF x CF (R2 = 65,1%; regressão logarítmica).Os resultados obtidos atestam a

possibilidade de empregar a estratégia da seleção associada entre as caracteristicas analisadas,

propiciando a obtenção de significativos progressos nos programas de melhoramento genético da

mangueiradesenvolvidosno pais.
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