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Variedades de mamoeiro (Carica papaya L.) ginóico-andomonóico vem sendo cultivadas 

comercialmente em larga escala no Brasil a partir da década de 80 do século XX. A baixa 

variabilidade genética encontrada na espécie tem levado melhoristas a uma atenção maior na 

busca de possíveis novos genótipos, nas áreas de plantio, oriundos da pequena fecundação 

cruzada ou de mutações. Desta forma, no ano de 1996 foi selecionada, em Linhares-ES, a 

variedade ‘Baixinho de Santa Amália’ (BSA), um mutante a partir de ‘Sunrise Solo’, que tem 

por característica de destaque o porte baixo da planta. Anos mais tarde, também no município de 

Linhares, e também em lavoura de ‘Sunrise Solo’, foi selecionada a variedade ‘Golden’, cujas 

plantas possuem coloração verde clara. Recentemente, em uma lavoura de ‘Golden’, em 

Linhares, foi selecionado um genótipo com pecíolo menor, o qual foi chamado ‘Golden Pecíolo 

Curto’ (GPC). Assim, ao longo de anos, vários genótipos foram selecionados e atualmente são 

mantidos em bancos de germoplasma. No norte do Espírito Santo, em Linhares, na empresa 

Caliman Agrícola S.A., encontra-se um destes bancos, que conta no momento com 70 acessos, 

grande parte destes, do grupo “Solo”, base para vários trabalhos de melhoramento do mamoeiro. 

Neste trabalho objetivou-se determinar a herança da coloração da planta de mamoeiro. Realizou-

se um estudo de análise de gerações: P1 (BSA); P2 (GPC); F1; F2; RC1; RC2. Plantas foram 

levadas a campo, na fazenda Santa Terezinha, em Linhares, em dezembro de 2013 e avaliadas 

oito meses após. Os fenótipos e respectivas frequências foram: P1 com 16 plantas verdes e 

nenhuma verde clara; P2 com nenhuma planta verde e 16 verde clara; F1 com 23 plantas verdes e 

nenhuma verde clara; F2 com 89 plantas verdes e 79 verde clara; RC1 com 41 plantas verdes e 

nenhuma verde clara; RC2 com 14 plantas verdes e 41 verde clara. Ao avaliar os resultados, por 

qui-quadrado, para a hipótese de que dois genes governam o caráter coloração com ocorrência de 

epistasia recessiva dupla, observou-se que os desvios na F2 e em RC2 são ao acaso. Desta forma 

conclui-se que na herança da coloração da planta de mamoeiro ocorre epistasia recessiva dupla, 

em que a coloração verde clara de GPC é manifestada com a presença dos dois genes em 

homozigose recessiva e a coloração verde clara dos segregantes da F2 ocorrem em função de um 

ou dois dos genes em homozigose recessiva. 
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