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INTRODUÇÃO

A cultura do mamoeiro é de grande importância sócio-econômica para o Estado do Espírito Santo. Em 
2004, a área colhida foi de 9.868 ha, sendo aproximadamente 40% dessa área cultivada com genótipos do 
grupo ‘Formosa’ (AGRIANUAL, 2007). A quase totalidade dessas lavouras é plantada com o híbrido importado 
de Taiwan, denominado ‘Tainung 01’ que produz frutos com peso médio de aproximadamente 1,2 kg (MARIN 
et al.,1995). 

O desenvolvimento de cultivares endogâmicas do grupo ‘Formosa’, com características semelhantes 
aos híbridos importados, não só diminuirá o custo desse insumo, como deixará de expor as áreas produtivas 
à introdução de novas pragas e doenças. O alto custo dessas sementes híbridas faz com que muitos agricul-
tores recorram ao plantio de sementes oriundas de gerações segregantes F2 e F3, acarretando dessa forma, 
em menor produtividade e em maior desuniformidade de frutos. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade de genótipos de mamoeiros do Programa de Melho-
ramento Genético do Incaper com características semelhantes aos híbridos comerciais do grupo ‘Formosa’, 
visando oferecer alternativas à importação de sementes híbridas, de alto custo e muitas vezes de baixa qua-
lidade fi siológica e sanitária.

MATERIAL E MÉTODOS

Em setembro de 2005, na Fazenda Experimental de Sooretama, foram avaliados 23 genótipos oriun-
dos do Programa de Melhoramento Genético do Mamoeiro do Incaper e dois cultivares híbridos comerciais, 
‘Tainung 01’ e ‘Caliman 01’, que serviram de padrão para efeito de comparação do desempenho dos demais 
genótipos O plantio foi em fi leiras simples no espaçamento de 3,50 m entre linhas e 1,80 m entre plantas, 
utilizando-se 4 mudas por cova. No plantio e também durante todo o ciclo cultural, as práticas de manejo 
foram aquelas recomendadas para a cultura, aplicadas sempre que necessárias (MARIN et al.,1995; TRIN-
DADE et al., 2000).

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 4 repetições. As parcelas consistiram de uma 
linha com 12 plantas, utilizando-se 10 plantas úteis para as avaliações em cada repetição. As avaliações de 
produtividade tiveram início aos 8 meses após o plantio no campo, ou seja, pouco antes do início de amadu-
recimento dos frutos. Foram avaliadas as seguintes características: número de frutos por planta aos 8 e aos 
10 meses, peso de frutos, produtividade de frutos no primeiro e segundo ano de produção, produtividade total 
de frutos e teor de sólidos solúveis na polpa. Os dados foram submetidos à Análise de Variância e as médias 
foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Todas as análises foram realiza-
das utilizando-se o programa computacional GENES (CRUZ, 2001). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados médios das características número de frutos por planta no primeiro e segundo ano de pro-
dução, peso médio de frutos, produtividade no primeiro, segundo ano e total e teor de sólidos solúveis totais 
nos frutos estão apresentados na Tabela 1.

1/ Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Scott-Knott; 
2/ HT – Híbrido comercial ‘Tainung 01’; 2/HC – Híbrido comercial ‘ Caliman 01’

TABELA 1. Resultados médios de algumas características avaliadas em mamoeiros do grupo ‘Formosa’. Fazenda 
Experimental de Sooretama, Incaper, 20071/
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Observou-se grande amplitude entre os genótipos avaliados em relação ao número de frutos por planta 
no primeiro e no segundo ano de produção. O número de frutos por planta no primeiro ano de produção foi 
maior que no segundo ano de produção em todos os genótipos. Não houve diferenças estatísticas entre o 
peso de fruto dos genótipos avaliados. As produtividades de frutos variaram  de 101.218 a 171.244 kg/ha.

Verifi cou-se que 12 genótipos fi caram agrupados com o híbrido comercial Tainung 01, não apresentando 
diferenças estatísticas entre eles ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. Dentre eles dois 
genótipos do Programa do Incaper superaram a produtividade do híbrido comercial Tainung 01. Os demais 
genótipos foram agrupados com o genótipo híbrido Caliman 01. O híbrido Caliman 01, com produtividade de 
122.169 kg/ha, foi superado por 20 genótipos, enquanto o ‘Tainung 01’ com produtividade de 148.327.kg/ha, 
foi superado por dois genótipos. A maior produtividade foi observada no genótipo 09 com 171.244 kg/ha.

O maior teor de sólidos solúveis foi obtido pelo híbrido Caliman 01, que apresentou diferença estatística 
dos demais genótipos avaliados.

CONCLUSÕES

• Os genótipos avaliados tiveram comportamento agronômico bastante promissor com potencial para 
serem recomendados para cultivo comercial;

• Vários genótipos tiveram produção de frutos superiores aos híbridos comerciais ‘Tainung 01’ e
‘Caliman 01’; 

• Todos os genótipos apresentaram peso médio de frutos em torno de 1200 gramas, característica 
desejável para comercialização;

• Todos os genótipos avaliados apresentaram menor teor de sólidos solúveis totais na polpa, ou seja, 
menos doçura em relação ao híbrido ‘Caliman 01’.
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