
 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura | Sessão Fruticultura Temperada e Tropical 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

93!

Dissimilaridade genética entre genótipos de romã oriundos do Norte do Paraná 
 
Gabriel Danilo Shimizu1 & Thais Cristina Morais Vidal1 
 

1 Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Londrina, PR, Brasil. 
gabrield.shimizu@gmail.com 
1 Universidade Norte do Paraná, Rua Marselha, 183 Jardim Piza, Londrina-PR, Brasil CEP 86041-
140, thaiscmorais@yahoo.com.br 
 
 
Resumo 

O cultivo comercial da romã no Brasil apresenta grande potencial, entretanto as cultivares 
nacionais são pouco estudadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dissimilaridade genética de 
romãs em um pomar comercial no norte do Paraná-Brasil. Foram utilizados cinco genótipos: 
cultivar Valenciana, RJ (romã de jardim - Punica nana), SHI1CX, SHI2UV e SHI3ES. Analisou-se 
o diâmetro longitudinal (DL), diâmetro equatorial (DE) e a massa fresca total (MTF) dos frutos, as 
massas frescas da casca (MFC), do arilo (MFA) e das sementes (MFS), rendimento de suco (RS), 
produtividade estimada (PE), sólidos solúveis totais (SST), relações MFC MFA-1 e MFS MFA-1, 
altura da coroa (HCO), diâmetro da coroa (DCO), número de pontas da coroa (NPCO) e 
porcentagem de casca + membranas internas (PCM). Maiores MTF, DL e DE ocorreram na romã 
Valenciana, com 381,7 g, 8,8 cm e 9,1 cm; e menores valores na RJ, com 130,7 g, 6,0 cm e 6,2 cm, 
respectivamente. O mesmo ocorreu com MFC e MFA, com 179,3 g e 210,0 g na Valenciana e 65,7 
g e 61,3 g para RJ. A RJ apresentou RS e SST inferiores aos demais genótipos (18 mL e 10,5 
°Brix), além de apresentar maiores relações de MFC MFA-1 (1,1) e MFS MFA-1 (0,7). Os genótipos 
SHI2UV e Valenciana apresentaram maiores PE (27.514,8 kg ha-1 e 24.454,9 kg ha-1). SH1CX 
apresentou o maior DCO (3,8 cm), e a RJ os menores valores (1,5 cm). SHI1CX apresentou a 
menor HCO, com 0,7 cm. Não houve diferença significativa para NPCO, PCM e MFS entre 
nenhum dos genótipos. A análise multivariada, evidenciou a formação de três grupos, sendo o 
grupo 1 (RJ), grupo 2 (SHI1CX) e grupo 3 (SHI2UV, SHI3ES e Valenciana). A menor distância 
genética foi de 1,098 entre SHI2UV e SHI3ES e a maior foi de 3,37 entre a Valenciana e RJ.  
 
Palavras-chave: Punica granatum; Valenciana; potencial produtivo, caracterização morfológica, 
caracterização química. 
 
Abstract 

Genetic dissimilarity among pomegranate genotypes from Northern Paraná. 
The commercial exploitation of the pomegranate in Brazil presents great potential. However, 

the national cultivars are little studied. The objective of this work was to evaluate the genetic 
dissimilarity of pomegranates of a commercial orchard in the north of Paraná-Brazil. Five 
genotypes were used: cultivar Valenciana, RJ (garden pomegranate - Punica nana), SHI1CX, 
SHI2UV and SHI3ES. The linear diameter (DL), equatorial diameter (OD) and total fresh mass 
(MTF) of fruits, fresh bark masses (MFC), aryl (MFA) and seeds (SFM), juice yield (SCO), MFC 
MFA-1 and MFS MFA-1 ratios, crown height (HCO), crown diameter (DCO), number of crown tips 
(NPCO) and percentage of bark + internal membranes (PCM). Major MTF, DL and DE occurred in 
the Valencian pomegranate, with 381.7 g, 8.8 cm and 9.1 cm; and lower values in RJ, with 130.7 g, 
6.0 cm and 6.2 cm, respectively. The same occurred with MFC and MFA, with 179.3 g and 210 g in 
Valenciana and 65.7 g and 61.3 g in RJ. RJ presented RS and SST inferior to the other genotypes 
(18 mL and 10.5 °Brix), besides showing higher MFC MFA-1 (1.1) and MFS MFA-1 (0.7) ratios. 
The SHI2UV and Valenciana genotypes showed higher PE (27,514.8 kg ha-1 and 24,454.9 kg ha-1). 
SH1CX presented the highest DCO (3.8 cm), and the RJ had the lowest values (1.5 cm). SHI1CX 
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presented the lowest HCO, with 0.7 cm. There was no significant difference for NPCO, PCM and 
MFS between any of the genotypes. The multivariate analysis revealed the formation of three 
groups, being group 1 (RJ), group 2 (SHI1CX) and group 3 (SHI2UV, SHI3ES and Valenciana). 
The lowest genetic distance was of 1,098 between SHI2UV and SHI3ES and the highest was 3.37 
between 'Valenciana' and RJ. 
 
Keywords: Punica granatum; Valenciana, productive potential, morphological characterization, 
chemical characterization. 
 
Introdução 

A romã (Punica granatum L.) é originária da região que abrange desde o Irã até o Himalaia, 
a noroeste da Índia (Santos et al., 2013). Trata-se de uma fruta de clima temperado, que se 
desenvolve bem sob clima tropical ou subtropical. 

A romãzeira é cultivada de forma ornamental e comercial, apesar de sua pouca expressão 
comercial (Cardoso et al., 2010). No Brasil, a safra ocorre no período entre setembro e fevereiro 
(Martins, 2003), entretanto não há impedimento para que ocorra produção também no período de 
entressafra. 

A diversidade de genótipos de romã é imensa, porém, estudos relacionados à seleção e 
caracterização dos materiais genéticos são recentes. No mundo, são relatadas mais de 500 
variedades de romã, mostrando a riqueza genética existente e a possibilidade de obtenção de novas 
cultivares que satisfaçam às demandas dos diferentes setores, além de apresentarem adaptação aos 
diversos tipos de solo e clima (IPGRI, 2001).  

Assim, os principais países produtores de romã, como Israel, Espanha e Tunísia vêm 
realizando diversos estudos com o objetivo de caracterizar geneticamente e morfologicamente as 
diferentes variedades disponíveis (Singh et al., 2015; Ophir et al., 2014; Verma et al., 2010). 

Na Espanha, se distinguem tradicionalmente dois grandes grupos varietais de interesse 
comercial, as ‘Valencianas’ e as ‘Mollares’ (Melgarejo, 1993). Contudo, para uma mesma 
variedade, é possível observar variações fenotípicas, tal como ocorre com a variedade Mollar de 
Elche, que devido à sua ampla difusão, ocasionou uma confusão nomeando outras variedades como 
sendo essa mesma. O mesmo acontece com a variedade Wonderful, que atualmente apresenta 
grande variabilidade genética, ocasionando muitos “tipos de Wonderful”, com características e 
rendimentos muito variáveis (Moreno & Valero, 1992). 

A busca por novas técnicas de cultivo e investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem 
como a utilização de variedades que apresentem frutos que apresentem características agradáveis ao 
consumidor, principalmente quanto à coloração interna e externa, tamanho e elevados padrões de 
qualidade, bem como a cooperação em matéria de investigação, desenvolvimento e intercâmbio de 
conhecimentos são os primeiros passos para a melhoria na cadeia produtiva da romã (Blumenfeld et 
al., 2000). 

As características físicas dos frutos, principalmente em relação à aparência externa, 
tamanho, forma e cor da casca, além das características físico-químicas relacionadas ao sabor, odor, 
textura e valor nutritivo, são atributos de qualidade exigidos para a comercialização e utilização da 
fruta na elaboração de produtos industrializados (Chitarra & Chitarra, 2005), constituindo 
parâmetros primordiais avaliados pelos consumidores, para definir padrões de qualidade para a 
comercialização (Oliveira et al., 1999). Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar genótipos de 
romã com potencial para cultivo na região sul do Brasil, através das características físicas, químicas 
e morfológicas dos frutos. 

 
Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido em um pomar comercial localizado no município de Assaí-PR. 
A área experimental encontra-se na latitude 23°22'26,3"S e longitude 50°52'37,6"W, onde 
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predomina solo Latossolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2006), clima Cfa, e altitude média 
de 650 m. A temperatura média máxima é de 23,6 °C e mínima é de 16,6 °C, com temperatura 
média anual de 20,7 °C. A umidade relativa média é de 70% e a precipitação média anual é de 1600 
mm, com concentração de chuvas na primavera e verão (IAPAR, 2017). 

O espaçamento de plantio foi de 4,5 m entre linhas e 2,0 m entre plantas, totalizando 1111 
plantas ha-1. No pomar são cultivadas romãs da variedade ‘Valenciana’. Entretanto, dentro do 
mesmo pomar foram observadas variações morfológicas em algumas plantas, que mostravam 
variações nos frutos. Assim, buscando estudar as diferenças físicas, químicas e morfológicas de 
genótipos de romã em cultivo comercial, foram comparados três genótipos não identificados com a 
RJ (romã de jardim - Punica nana L.) e a ‘Valenciana’. O experimento foi conduzido em 
delineamento inteiramente casualizado, composto de cinco tratamentos, sendo eles os genótipos 
‘Valenciana’ (Figura 1E), RJ (Figura 1C), SHI1CX (Figura 1A), SHI2UV (Figura 1D), SHI3ES 
(Figura 1B).  

Os genótipos foram nomeados com as três primeiras letras, indicando o nome da 
propriedade (Sítio Shimizu), o número e as demais letras indicam a localização das plantas na 
propriedade (CX – próximo à caixa d’água; UV – próximo ao pomar de uva;  ES – próximo à 
estrada principal). 

As variáveis analisadas foram diâmetro longitudinal (DL), diâmetro equatorial (DE) e massa 
fresca total (MTF) dos frutos, massas frescas da casca (MFC), do arilo (MFA) e das sementes 
(MFS), rendimento de suco (RS), produtividade estimada (PE), sólidos solúveis totais (SST), 
relação entre MFC e MFA (MFC MFA-1), relação entre MFS e MFA (MFS MFA-1), altura da coroa 
(HCO), diâmetro da coroa (DCO), número de pontas da coroa (NPCO) e porcentagem de casa + 
membranas internas (PCM). As análises foram realizadas em triplicada, quando os frutos dos 
diferentes genótipos encontravam-se em plena maturação. 

As avaliações de DT, DE, HCO e DCO foram realizadas com o uso de paquímetro digital 
(marca MTX®), e expressos em milímetros. As massas MTF, MFC, MFA e MFS, expressas em g, 
foram mensuradas com o auxílio de balança semi-analítica eletrônica (precisão de 0,1 g). O RS foi 
quantificado individualmente, em pipeta volumétrica, e expresso em mL. Os teores de Sólidos 
Solúveis Totais (SST, expressos em °Brix) foram aferidos com o auxílio de refratômetro analógico 
(Marca Atago). A produtividade foi estimada com base nos valores de peso dos frutos, número de 
frutos por planta e densidade de plantio. 

Os resultados das características físico-químicas foram submetidos à análise de variância e 
as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05), com auxílio do software R (R Core 
Team, 2016). Os pressupostos de normalidade de distribuição de dados e homogeneidade de 
variância foram testados através dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett ao nível de significância de 
5%.  

Com base nos resultados das características dos genótipos, foi efetuado, mediante ao método 
de agrupamento UPGMA - Unweighted Pair Grop Method uith Arithmetic Mean (Sneath & Sokal, 
1973) a construção do dendograma de dissimilaridade, sendo calculado o coeficiente de correlação 
cofenético (CCC) para indicar o grau de ajuste entre a matriz de similaridade original e a matriz 
resultante da simplificação proporcionada pelo método de agrupamento, conforme proposto por 
Sokal & Rohlf (1962). Assim, quanto mais próxima de 1, menor a distorção pelo método de 
agrupamento e melhor o método adotado.  
 
Resultados e Discussão 

Os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância foram atendidos. Pela 
análise de variância (teste F), observaram-se diferenças significativas (p<0,05) para todas as 
características avaliadas, exceto para as variáveis NPCO e PCM. 

Para as características MTF, DL e DE do fruto, os maiores valores foram observados na 
variedade ‘Valenciana’, com médias de 381,7 g, 8,8 cm e 9,1 cm, respectivamente; e os menores 
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valores foram resultados dos frutos da RJ, com 130,7 g, 6,0 cm e 6,2 cm (Tabela 1). O mesmo foi 
observado para MFC e MFA, que foram maiores na romã Valenciana (179,3 g e 210 g, 
respectivamente) e menores na RJ (65,7 g e 61,3 g).  

Santos et al. (2013) observaram valores médios de peso de frutos de genótipos de romã 
encontrados nos municípios de Cruz das Almas e Castro, BA, variando de 33,04 a 136,20 g, 
enquanto que Tehranifar et al. (2010), relataram valores entre 196,89 a 315,18 g.  

Quanto às características da coroa, os maiores DCO foram encontrados no genótipo 
SHI1CX, sendo que a RJ apresentou os menores DCO. Contudo, SHI1CX apresentou menores 
HCO, enquanto que na variável NPCO não houve diferença estatística para nenhum dos genótipos 
estudados (Tabela 1).  

Para o RS foi observado que a RJ apresentou menor rendimento que os demais genótipos. 
Os genótipos ‘Valenciana’ e SHI2UV apresentaram os maiores teores de suco, com 117,3 e 111,0 
mL, respectivamente (Tabela 2). De acordo com Lira Junior et al., (2005), é considerado como um 
atributo de qualidade especialmente para os frutos destinados à elaboração de produtos, cujo valor 
mínimo exigido pelas indústrias processadoras é de 40 %.  

O teor de SST variou de 10,5 a 13,2º Brix, sendo que os menores teores foram encontrados 
na RJ, em relação aos demais genótipos (Tabela 2). Os resultados corroboram com os obtidos por 
Silva et al (2015), Santos et al. (2013), Sadeghi (2010), que encontraram teores de sólidos solúveis 
totais variando entre 7,8 e 16,32 °Brix, em estudos com caracterização química de romãs. 
Entretanto, Al-Maiman & Ahmad (2002) encontraram teores de 16,8 °Brix em frutos de romã até 
sua completa maturação.  

As relações MFC MFA-1 e MFS MFA-1 apresentaram maiores valores na RJ, com 1,1 e 0,7, 
respectivamente, demonstrando que essa espécie apresenta maior quantidade de casca em relação ao 
arilo, e sementes maiores quando comparada com a proporção de arilo nos frutos.  

Quanto à variável PCM, não é observada diferença significativa, com valores médios de 
43,73% (Tabela 2). Segundo Sánchez & Barrachina (2012), cerca de 50% do peso total da romã 
correspondem à casca e às membranas carpelares e parte comestível da romã representa perto de 
50% do peso total da fruta e, por sua vez, consiste em 80% de arilo (parte carnuda) e 20% de 
semente.  

Por fim, para a característica produtividade, as variedades ‘Valenciana’ e SHI2UV, 
apresentaram maiores produtividades estimadas, com 24.454,9 e 27.514,8 kg ha-1, respectivamente 
(Tabela 2). Segundo MMRAM (2009), a produtividade média mundial é de 10.600 kg ha-1, 
contudo, na Espanha há relatos de pomares com produtividade alcançando 30.000 kg ha-1. Além 
disso, segundo Moreno (2012), existem genótipos com capacidade de produzir até 40.000 kg ha-1 de 
frutos. 

O coeficiente de correlação cofenético (CCC) entre a matriz de distância genética e a matriz 
de agrupamento foi positivo, com valor de 0,934%, considerado eficientes na representação gráfica 
dos contrastes entre os genótipos avaliados (Vaz Patto et al., 2004). 

A variável que mais contribuiu para a dissimilaridade genética e para a formação dos grupos 
foi o peso (46,23%), seguida da relação semente arilo-1 (36,56%) e da relação casca arilo-1 
(11,03%). Contudo, as variáveis que menos contribuíram foram o peso da casca (0,0002%) e o 
número de pontas da coroa (0,0005%) (Tabela 3). 

A partir das características físicas, químicas e morfológicas, foi elaborado o dendograma de 
dissimilaridade genética (Figura 2). Assim, foi definido o ponto de corte e a similaridade genética 
média de 62,6 entre todos os genótipos, verificando-se a formação de três grupos, sendo o grupo 1 
(Punica nana), grupo 2 (SHI1CX) e o grupo 3 (SHI2UV, SHI3ES e Valenciana). A menor distância 
genética verificada foi de 1,098 entre os genótipos SHI2UV e SHI3ES, e a maior distância genética 
verificada foi de 3,37 entre os genótipos ‘Valenciana’ e romã de jardim, em função da diversidade 
em nível de espécie. 
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Conclusão 
Os genótipos estudados apresentaram variabilidade, demonstrando a necessidade de estudos 

aprofundados na seleção de materiais genéticos com alto potencial para exploração comercial no 
Brasil.  

Os genótipos SHI2UV e Valenciana apresentaram as maiores produtividades estimadas.  
Todos os genótipos apresentaram maiores teores de SST, quando comparados à romã de 

jardim. 
Através da análise multivariada, foi observada a formação de três grupos, sendo o grupo 1 

(Punica nana), o grupo 2 (SHI1CX) e o grupo 3 (SHI2UV, SHI3ES e Valenciana). 
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Tabela 1 - Média das variáveis analisadas na caracterização de cinco genótipos de romã: massa 
fresca total (MFT), diâmetro equatorial (DE) e diâmetro longitudinal dos frutos (DL), largura 
(LACO), altura (ALCO) e número de pontas da coroa (NPDCO), massas frescas da casca (MFC) e 
do arilo (MFA). Assaí-PR, 2016. 

Genótipo MFT  

(g) 

DE 
(cm) 

DL 
(cm) 

LACO 
(cm) 

ALCO 
(cm) 

NPDCO 
(un.) 

MFC 
(g) 

MFA 

 (g) 
RJ 130,7 c 6,2 c 6,0 d 1,5 c 2,2 a 6,7 a 65,7 c 61,3 c 

Valenciana 381,7 a 9,1 a 8,8 a 2,5 b 2,6 a 6,0 a 179,3 a 210,0 a 
SHI1CX 282,0 b 8,4 b 6,9 c 3,8 a 0,7 b 7,3 a 114,7 b 165,0 b 
SHI2UV 291,3 b 8,3 b 7,8 b 2,2 b 2,3 a 6,0 a 115,0 b 174,7 b 
SHI3ES 261,0 b 8,3 b 7,4 c 2,1 b 2,2 a 6,3 a 102,7 b 156,0 b 
CV (%) 10,27 4,33 4,94 9,54 10,92 9,78 15,58 12,33 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.  

 
Tabela 2 - Média das variáveis analisadas na caracterização de cinco genótipos de romã: 
rendimento de suco (RS), sólidos solúveis totais (SST), massa fresca da semente (MFS), 
produtividade estimada (PE), relação entre MFC e MFA (MFC MFA-1), e entre MFS e MFA (MFS 
MFA-1) e porcentagem de casca + membrana (PCM). Assaí-PR, 2016. 

Genótipo RS 

(mL) 

SST 

(ºBrix) 

MFS 

(g) 

PE 

(kg.ha-1) 

MFC MFA-1  

(g g-1) 

MFS MFA-1  

(g g-1) 

PCM 

(%) 
RJ 18,0 c 10,5 b 42,7 a 13453,8 b 1,1 a 0,7 a 50,42 a 

Valenciana 117,3 a 12,2 a 86, 7 a 24454,9 a 0,9 b 0,4 b 47,32 a 
SHI1CX 91,3 b 11,7 a 68,0 a 10026,7 c 0,7 b 0,4 b 41,24 a 
SHI2UV 111,0 a 12,6 a 58,7 a 27514,8 a 0,7 b 0,3 b 39,93 a 
SHI3ES 92,3 b 13,2 a 60,0 a 13630,0 b 0,6 b 0,4 b 39,75 a 
CV (%) 15,05 6,08 18,76 10,55 12,08 10,72 18,93 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.  
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Tabela 3 - Valor da contribuição relativa (%) e diversidade (S.J) das características físicas, 
químicas e morfológicas de cinco genótipos de romã, provenientes do norte do Paraná.  

VARIÁVEL S.J Valor da contribuição relativa (%) 
Massa fresca Total 3018295736 46,2313 
Diâmetro equatorial 549378 0,0080 
Diâmetro longitudinal 292014 0,0045 
Largura da Coroa 310604 0,0048 
Altura da Coroa 262321 0,0040 
Número de pontas da coroa 29490,24 0,0005 
Massa fresca da casca 15325 0,0002 
Massa fresca do arilo 116254 0,0018 
Rendimento de suco (ml) 97227 0,0040 
Sólidos solúveis totais 69534 0,0011 
Massa fresca das sementes 65624 0,0010 
Relação entre MFC e MFA  720384490 11,0342 
Relação entre MFS e MFA  2386896189 36,5602 
Porcentagem casca + membrana 401077408 6,1433 

Fonte: SINGH 1981; Cálculo feito com médias não padronizadas. 
 

 
Figura 1 – Detalhes do visual dos genótipos de romã encontrados na propriedade comercial no 
Norte do Paraná. SHI1CX (A), SHI2ES(B), Punica nana (C), SHI3UV (D), Valenciana (E). Assaí-
PR, 2016.  
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Figura 2 - Dendograma de dissimilaridade entre cinco genótipos de romã provenientes do 
município de Assaí, Paraná. CCC= 0,934.  
 
 
 




