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Os sistemas de produção do mamoeiro são baseados em um número reduzido de 

cultivares e necessita de disponibilidade de novos materiais. Com o grupo Formosa, 

as lavouras ainda são fortemente representadas pelo híbrido ‘Tainung 01’, em que o 

alto custo das sementes - cerca de mil reais 100 gramas - oneram a implantação dos 

cultivos. O INCAPER vem atuando no melhoramento do mamoeiro, desde 2010, 

quando disponibilizou a cultivar Rubi Incaper 511, do grupo heterótico Formosa. Por 

ser de polinização aberta e possibilitar o reaproveitamento de sementes - desde que 

observados os critérios de seleção e isolamento das matrizes - diminuem a 

dependência por sementes híbridas, sendo uma alternativa ao produtor. As pesquisas 

de melhoramento a partir cv. ‘Rubi Incaper 511’ foram retomadas em 2014. Este 

trabalho teve como objetivo melhorar as características originais, especialmente 

produtividade e qualidade dos frutos, por meio de um segundo ciclo de seleção 

recorrente. Foram avaliadas 18 famílias de meios-irmãos (FMI) da cv. 'Rubi Incaper 

511' e a própria como testemunha, em DBC, com 5 repetições. Foram avaliados: 

Massa de fruto; Espessura média de polpa; Teor de sólidos solúveis; Número de frutos 

totais.planta-1; Número de frutos comerciais.planta-1; e Produção de frutos 

comerciais.planta-1, somando-se os frutos colhidos aos 9 e 12 meses nestas três 

últimas características. Para Produção de frutos comerciais.planta-1, Número de 

frutos comerciais.planta-1 e Teor de sólidos solúveis, a ‘Rubi Incaper 511’ foi agrupada 

entre os genótipos de menor média. Assim, os novos ciclos de seleção das FMI aqui 

estudadas permitirão a obtenção de materiais mais produtivos e mais doces. Para 

Massa de frutos e Espessura média de polpa, a cv. ‘Rubi Incaper 511’ teve maior 

média, sendo necessário avaliar entre e dentro das famílias de meios-irmãos as 

matrizes com essas características nos futuros ciclos de seleção, visando a obtenção 

de variabilidade genética a ser explorada. Os resultados para H2 obtidos foram altos 

indicando que as variâncias fenotípicas são de causas genéticas e não ambientais. 

Há variabilidade genética a ser explorada, especialmente para Teor de sólidos 

solúveis, Produção de frutos e Número de frutos comerciais por planta. Esses 

resultados alinhados ao alto coeficiente de herdabilidade, permitem avanços nos 

sucessivos ciclos de seleção recorrente, com potencial para competir com o principal 

híbrido comercial do grupo Formosa, ao final do processo de seleção e lançamento 

de cultivar. 
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