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Introdução – O cultivo e exporta ção de ma nga pelo Brasil conce ntra-se em 8 0% numa ú nica 
cultivar, Tommy Atkins, mais indicada ao consumo a fre sco. Essa cultivar possui caracterí sticas 
agronômicas e comerciais indesejáveis, como suscetibilidade a doen ças e de sordens fisiológicas, 
além de sabor apenas razoável. A concentração monoclonal pode causar dizimação total da área se 
ocorrer o at aque de u ma praga específica ne ssa cultivar. Outro gran de problema é  que a área 
cultivada excede em mais de 40% a capacidade de consumo e o preço de exportação não é  mais 
compensador. Objetivo – testar e identificar  cultivares superiores à 'Tommy Atkins' com dupla 
finalidade: consumo fresco e agroindústria. Material e Métodos – O estudo avaliou 17 variedades 
de manga: Alfa, Azenha, Beta, CP AC 22/93, CPAC 58/95, CPAC 165/93, CPAC 263/94, CP AC 
329/94, Espada Vermelha, Lita, ômega, Palmer, Rosa 02, Rosa 36, Rosa 46, Roxa Embrapa 141 e 
Tommy Atkins, todas a s plantas com sete anos de idade . A produção foi avaliada dos quat ro aos 
sete anos de idade da planta. Nos frutos foram avaliados o  peso, a firmeza do fruto e da po lpa, o 
percentual de polpa, os teores de sólidos solúveis totais e  acidez total titulável. O experiment o foi 
instalado em blocos ao acaso com 17 tratamentos (variedades) e uma planta por parcela. Os dados 
obtidos foram submetidos ao teste F da análise de variância e as médias das variedades foram 
agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% de significância. Resultados – Os resultados indicaram que 
as variedades de mangueira CPAC 329/94 e CPAC 165/93, seguidas pela Lita, Roxa Embrapa 141,  
CPAC 263/94 e CPAC/58/95 apresentam produção mais alt a, aceitável percentagem de polpa se m 
fibras, paladar agradável e teor elevado de sólid os solúveis. Conclusão – A s variedades de 
mangueira CPAC 329/94 e CPAC 165/93, seguidas pela Lita, Roxa Embrapa 141, CPAC 263/94 e 
CPAC/58/95 se destacam na Região do Recôn cavo Baiano com características de dupla finalidade, 
ou seja, atendem os dois segmentos de produção para consumo fresco e agroindústria.  
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