
HERANÇA DE CARACTERÍSTICAS MÉTRICAS EM MAMOEIRO 
Adriel Lima Nascimento

1
; Edilson Romais Schmildt

2
; Laercio Francisco Cattaneo

3
; Omar 

Schmildt
4
; Humberto Felipe Celanti

4
; Wilton Silva

4
; José Augusto Teixeira do Amaral

1
; Paulo 

Cesar Cavatti
1
; Geraldo Antônio Ferreguetti

5
 

 

1
PPG em Genética e Melhoramento – CCA/UFES, Alegre-ES/Brasil, email: 

adriel_aln@outlook.com; 
2
Professor associado IV – DCAB/CEUNES/UFES, São Mateus-

ES/Brasil, email: e.romais.s@gmail.com; 
3
Professor – Faculdade Pitágoras – Linhares-ES/Brasil;  

4
Pesquisador, Laboratório de Melhoramento de Plantas, PPG em  Agricultura Tropical – 

CEUNES/UFES, São Mateus-ES/Brasil; 
5
Pesquisador – Caliman Agrícola S.A. – Linhares-

ES/Brasil. 

 

O conhecimento da herança das características morfológicas e agronômicas do mamoeiro 

(Carica papaya L.) é fundamental para realização do melhoramento da espécie. No Norte do 

Espírito Santo, a busca por variabilidade genética em populações ginóico-andromonóica vem 

sendo alvo de atenção de melhoristas. Desta forma, vários genótipos tem sido selecionados em 

campo e mantidos em bancos de germoplasma. Neste trabalho objetivou-se determinar a herança 

de características métricas de mamoeiro, partindo de acessos contrastantes para porte da planta e 

dimensões foliares. Os acessos estudados foram ‘Baixinho de Santa Amália’ (BSA) de porte 

baixo e, ‘Golden Pecíolo Curto’ (GPC), de menores dimensões foliares, ambos mantidos no 

banco de germoplasma da Caliman Agrícola S.A. Realizou-se um estudo de análise de gerações 

usando P1 (BSA), P2 (GPC), F1, F2, RC1 e RC2. Plantas foram levadas a campo, na fazenda Santa 

Terezinha, em Linhares, em dezembro de 2013 e avaliadas em outubro de 2014, para as 

características altura de plantas (APL), altura de inserção do primeiro fruto (AIPFR), 

comprimento do pecíolo (CP) e largura da folha (LF). A partir das médias e variâncias estimou-

se o grau médio de dominância (GMD), a herdabilidade no sentido restrito (h
2
) e o número de 

genes que controlam cada característica (NG). Os resultados demonstraram que APL, AIPFR e 

CP apresentaram GMD menor que 1,0 caracterizando dominância parcial, com h
2
 maior que 

60%, e, LF apresentou GMD = 1,26, caracterizando sobredominância. O NG estimado foi de 3 

para APL, 4 para AIPFR e para CP e, 7 para LF. Conclui-se que as características APL, AIPFR e 

CP podem ser exploradas na F2 por métodos simples de seleção, com resultados satisfatórios.  
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