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Este trabalho teve como objetivo caracterizar morfologicamente frutos obtidos em plantas de 

mamoeiro autotetraploides, das linhagens SS72/12 e JS12. Essas plantas foram provenientes de 

plântulas tratadas com solução de colchicina. Seis plantas hermafroditas autotetraploides 

(2n=4x=36 cromossomos), do genótipo SS72/12, tiveram os frutos avaliados, totalizando 22 

frutos. Para o genótipo JS12, onze frutos provenientes de três plantas hermafroditas 

autotetraploides foram avaliados. Além disso, cinco frutos por planta do controle (2n=2x=18 

cromossomos) foram avaliados, considerando-se cinco plantas de cada genótipo. As 

características avaliadas foram: peso de fruto (PF), comprimento de fruto (CF), diâmetro de fruto 

(DF), média da espessura de polpa (EP), número de sementes bem formadas ou normais (NSN) e 

número de sementes chochas ou anormais (NSA). As análises estatísticas foram realizadas e as 

médias comparadas pelo Teste de Tukey (p < 0,05). Diferenças significativas entre os genótipos 

foram detectadas para todas as características, pelo teste F (p ≤ 0,01). Porém, quando a fonte de 

variação foi planta dentro de genótipo apenas para CF e DF foram observadas diferenças 

significativas. Pela comparação das médias (Tukey, p < 0,05) observou-se que JS12 controle 

obteve as maiores médias para todas as características, com exceção de NSA.  Para o genótipo 

SS72/12, os frutos do controle não diferiram estatisticamente dos frutos das plantas 

autotetraploides para PF, EP e CF, diferindo apenas para DF, NSN e NSA. Para o genótipo JS12 

as médias do controle diferiram para todas as características em relação às plantas JS12 

autotetraploides. As plantas autotetraploides JS12 tiveram frutos menores (0,39 Kg) quando 

comparados com o controle JS12 (l,0 Kg). O mesmo comportamento não ocorreu nas plantas 

autotetraploides de SS72/12, considerando-se que os frutos não tiveram grandes alterações no 

tamanho. Pode-se observar que o efeito da colchicina sobre os frutos dos genótipos SS72/12 e 

JS12 foi diferenciado, afetando mais intensamente o genótipo JS12. O NSN foi reduzido tanto 

nos genótipos autotetraploides JS12 quanto nos SS72/12. Este resultado já era esperado, 

considerando-se as irregularidades da meiose e a baixa viabilidade polínica das plantas 

autotetraploides, observadas em estudos anteriores. Conclui-se que o genótipo JS12 sofreu maior 

efeito na indução de poliploidia por colchicina. 
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