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Características da variedade de mangueira Natalina sob irrigação no Banco 

Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido 
 

Francisco Pinheiro Lima Neto1; Maria Auxiliadora Coelho de Lima2; Emille Mayara de 
Carvalho Souza3, Cristina dos Santos Ribeiro Costa4. 

 

O Banco Ativo de Germoplasma da cultura da mangueira pertencente à Embrapa 

Semiárido foi constituído em 1994 na Estação Experimental de Mandacaru com os 

primeiros 120 acessos de múltiplas origens provenientes de uma pequena coleção de 

trabalho existente e da introdução de genótipos da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

O contínuo trabalho de enriquecimento do referido acervo implementado ao longo dos 

anos permitiu a ampliação, no ano de 2021, para 172 acessos de diferentes origens 

geográficas. A ação descrita propicia igualmente, por conseguinte, uma ampliação da 

variabilidade genética que será aproveitada pelo programa de melhoramento genético 

da cultura em andamento na instituição visando-se ao desenvolvimento de variedades 

apresentando características e atributos que possam proporcionar uma progressiva 

diversificação da mangicultura nacional. 

O acervo atual compreende tanto acessos considerados brasileiros, originados 

em diferentes regiões através de polinização livre e espontânea, como também muitos 

acessos provenientes de diversos outros países como México, Estados Unidos, Índia, 

Tailândia, Indonésia, Filipinas, China, Austrália, África do Sul e Israel, o que possibilita 

a conservação de um expressivo montante de variabilidade genética. A variabilidade 

genética armazenada no germoplasma preservado poderá promover, mediante um 

trabalho de caracterização sucedido pelo planejamento de hibridações dirigidas entre 

genótipos selecionados, a geração de indivíduos apresentando atributos distintos dos 

atributos apresentados pelas tradicionais e consagradas variedades extensivamente 

cultivadas no território brasileiro. 

Observam-se diversos acessos conservados na coleção cujos frutos apresentam 

características, identificadas nos trabalhos de caracterização desenvolvidos, que lhes 

propiciariam a exploração de mercados constituídos por segmentos de consumidores 

ansiosos por novidades.  
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Dentre os referidos acessos, pode-se mencionar a variedade Natalina, 

selecionada em 1999 na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 

Universidade Estadual Paulista, localizada no município de Jaboticabal, São Paulo, e 

oportunamente introduzida no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido. 

O progressivo trabalho de caracterização do Banco Ativo de Germoplasma da 

cultura da mangueira empreendido na Embrapa Semiárido baseia-se nos descritores 

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicados 

em 2011, assim como em descritores definidos por outras duas instituições destinadas 

à proteção de novas variedades de espécies vegetais cultivadas e à caracterização 

de recursos genéticos vegetais - International Union for the Protection of New Varieties 

of Plants e International Plant Genetic Resources Institute -, publicados anteriormente 

em 2006. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um conjunto de características da 

variedade brasileira Natalina, expressas nas condições climáticas e edáficas do polo 

Juazeiro/Petrolina, visando-se à avaliação do potencial para a exploração de distintos 

mercados nacionais e o aproveitamento em múltiplas indústrias de processamento de 

frutas encontradas no país. 

A variedade Natalina apresenta porte classificado como baixo (≤ 6,0 metros), da 

mesma maneira que muitos outros acessos pertencentes ao acervo, hábito dos ramos 

principais considerado pendente e precocidade (época de amadurecimento dos frutos 

- ponto de colheita) definida como precoce (amadurecimento dos frutos em outubro 

no polo Juazeiro/Petrolina), analogamente à variedade estadunidense Tommy Atkins. 

Quanto aos descritores foliares, observados em uma amostra composta por 16 folhas 

completamente desenvolvidas coletadas nos quadrantes dos quatro exemplares do 

acervo da instituição, a variedade possui valores médios do comprimento e da largura 

do limbo estimados em 15,71 cm e 4,63 cm, respectivamente, o que acarreta assim 

uma razão entre os dois referidos parâmetros equivalente a aproximadamente 3,39. 

Verifica-se também que a forma da superfície do limbo, a forma da base do limbo e a 

forma do ápice do limbo da variedade foram classificadas, respectivamente, como 

ovalada, aguda e afilada (Tabela 1). 
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Tabela 1. Relação dos descritores morfológicos arbóreos e foliares considerados para 

a caracterização da variedade Natalina. 

Descritores morfológicos*  

Porte Baixo 

Precocidade Precoce 

Hábito dos ramos principais Pendente 

Comprimento do limbo foliar (CL) 15,71 cm 

Largura do limbo foliar (LL) 4,63 cm 

Relação CL/LL 3,39 

Forma da superfície do limbo foliar Ovalada 

Forma da base do limbo foliar Aguda 

Forma do ápice do limbo foliar Afilada 

*O porte classificado como baixo corresponde a um porte igual ou inferior a seis metros, enquanto que 
a precocidade considerada precoce exprime o completo amadurecimento dos frutos no mês de outubro. 
Os parâmetros foliares foram definidos em uma amostra de 16 folhas completamente desenvolvidas e 
se basearam, tal qual o hábito de crescimento, no documento intitulado “Instruções para execução dos 
ensaios de distingüibilidade, homogeneidade e estabilidade de cultivares de manga (Mangifera indica)”, 
publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Diário Oficial da União em 2011. 

 

Quanto aos descritores relacionados às inflorescências, também observados em 

uma amostra composta por 16 panículas, diretamente analisadas nos quadrantes dos 

quatro exemplares, constata-se que a variedade Natalina possui valores médios do 

comprimento e do diâmetro correspondentes a 19,50 cm e 17,65 cm, respectivamente, 

o que equivale a uma razão entre os dois parâmetros estimada em aproximadamente 

1,10. Verifica-se ainda que as inflorescências apresentam como forma predominante 

a piramidal e coloração antocianínica do eixo e dos damos classificada como róseo 

escura (Tabela 2). 

Tabela 2. Relação de descritores morfológicos das inflorescências considerados para 

a caracterização da variedade Natalina. 

Descritores morfológicos*  

Comprimento (CI) 19,50 

Diâmetro (DI) 17,65 

Relação CI/DI 1,10 

Forma Piramidal 

Coloração antocianínica do eixo e dos ramos Róseo escura 

*Os descritores aplicados foram definidos em uma amostra de 16 panículas terminais, baseando-se no 

documento “Instruções para execução dos ensaios de distingüibilidade, homogeneidade e estabilidade 
de cultivares de manga (Mangifera indica)”, publicado no Diário Oficial da União, em 2002 e 2011, pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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As principais características relacionadas aos frutos também foram consideradas 

no processo de caracterização da variedade Natalina. Os frutos maduros apresentam 

peso estimado em 304,7 g, diâmetro longitudinal de 11,5 cm, diâmetro transversal de 

7,6 cm, rendimento de polpa de cerca de 73%, coloração predominante da epiderme 

classificada como vermelha, coloração principal da polpa classificada como laranja 

média, teor de sólidos solúveis (SS) de 17,1o Brix, acidez titulável (AT) de 0,55, relação 

entre o teor de sólidos solúveis e a acidez titulável (Relação SS/AT) correspondente 

a aproximadamente 33, polpa com baixo teor de fibras e firmeza considerada baixa. 

Apresentando somente um embrião nas sementes, a variedade é classificada como 

monoembriônica (Tabela 3). 

Tabela 3. Relação de descritores dos frutos aplicados na caracterização da variedade 

Natalina. 

Descritores*  

Peso 304,7 

Diâmetro longitudinal 11,5 

Diâmetro transversal 7,6 

Rendimento de polpa 73% 

Coloração predominante na epiderme Vermelha 

Coloração principal da polpa Laranja média 

Teor de sólidos solúveis (SS) 17,1º Brix 

Acidez titulável (AT) 0,55% de ácido cítrico 

Relação SS/AT 33 

Teor de fibras Baixo 

Firmeza 1,09 N 

Embrionia Monoembriônica 

*Os descritores aplicados foram definidos em uma amostra de 10 frutos maduros em ponto de consumo 

e se basearam nas análises corriqueiramente desenvolvidas no Laboratório de Fisiologia Pós Colheita 
da Embrapa Semiárido. 

 

A variedade Natalina apresenta, portanto, um teor de sólidos solúveis um pouco 

maior que o apresentado pela tradicional variedade Tommy Atkins, que, embora esteja 

sendo gradativamente substituída pela variedade Palmer nas propriedades do Vale 

do São Francisco e de outros polos de produção do Semiárido Brasileiro, ainda é a 

principal variedade exportada pelos mangicultores do país. Mesmo sendo levemente 

ácida, a variedade Natalina expressa outros atributos como a coloração predominante 

da epiderme, a coloração principal da polpa e polpa com baixo teor de fibras. 
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Em eventuais iniciativas de diversificação da mangicultura nacional, a variedade 

poderá ser considerada uma promissora alternativa para os mercados regionais cujos 

consumidores, em virtude de razões eminentemente históricas e culturais, expressam 

predileção por variedades locais em detrimento de tradicionais variedades destinadas 

à exportação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplar da variedade Natalina. 

 

 

 

Figura 2. Inflorescência da variedade Natalina. 

Figura 3a. Características externas de frutos 

maduros da variedade Natalina. 

Figura 3b. Coloração e aspecto visual da polpa 

de frutos maduros da variedade Natalina. 
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