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O objetivo do programa de melhoramento genético do mamoeiro do Incaper é disponibilizar 

cultivares de polinização aberta aos pequenos e médios produtores, evitando assim, a 

dependência da compra da semente. Neste sentido, foi lançada em 2010 a cultivar Rubi Incaper 

511, que tem características agronômicas de acordo com o padrão de mercado e qualidade de 

frutos. No entanto, é constante a busca de frutos de melhor qualidade, em especial, de melhor 

sabor. Para que seja possível avanços na seleção de características de interesse, faz-se necessário 

observar a variabilidade genética disponível, buscando identificar combinações genéticas que 

não provoquem a erosão genética. Com isso, o objetivo deste trabalho foi aferir a divergência 

genética para caracteres de fruto e semente dentro da ‘Rubi Incaper 511’, avaliando a 

possibilidade de desenvolvimento de uma nova cultivar. O experimento foi instalado na Fazenda 

Experimental de Sooretama, ES. Foram avaliados 13 caracteres de fruto em 50 indivíduos da 

‘Rubi Incaper 511’. Foi calculada a dissimilaridade genética pela Distância Euclidiana Média e o 

agrupamento dos indivíduos pelo método da Ligação Média Entre Grupo (UPGMA). Foi 

estimado o coeficiente de correlação cofenético e a importância relativa dos caracteres para a 

dissimilaridade pelo método do Singh. Verificou-se a formação de cinco grupos: o Grupo I (13 

indivíduos) que teve maior peso de 100 sementes (6,29 g, em média); o Grupo II, formado por 

quatro indivíduos maior teor de sólidos solúveis (média de 12,08 °Brix); o Grupo III foi formado 

por frutos de menor massa e menor largura, sendo 1,37 kg e 10,8 cm, respectivamente; o Grupo 

IV teve menor teor de sólidos solúveis (média de 10,98 °Brix), menor tamanho e peso de 

sementes (em média, comprimento de 0,63 cm, largura de 0,48 cm, e peso de 100 sementes de 

5,57 g) e, por fim; Grupo V com maior massa de frutos (média de 1,62 kg). Os grupos III, IV e V 

foram formados por 11 indivíduos cada. O coeficiente de correlação cofenético foi de 0,7132**, 

indicando que o dendrograma foi consistente na representação gráfica das distâncias reais 

obtidas. Os caracteres que mais contribuíram para a dissimilaridade genética foram a massa do 

fruto, a largura do fruto e o teor de sólidos solúveis. Os resultados evidenciaram que há 

diversidade genética disponível, o que permite identificar genitores para a realização de 

cruzamentos buscando a melhoria da qualidade do fruto, em especial, o teor de sólidos solúveis, 

dentro da cultivar Rubi Incaper 511. 
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