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O gênero Stylosanthes pertencente à família Fabaceae, apresenta grande diversidade no 

Semiárido brasileiro e já foi constatado grande potencial forrageiro e tolerância a solos 

degradados e secos. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a diversidade genética entre e 

dentro de acessos de Stylosanthes. Foram implantados em Feira de Santana, BA e Juazeiro, BA, 

25 acessos pertencentes a espécies (S. scabra, S. humilis, S. viscosa e S. capitata), provenientes 

de três regiões da Bahia (Sisaleira, São Francisco e Feira de Santana), juntamente com a cultivar 

Estilosantes Campo Grande. Utilizou-se o DBC, com quatro repetições num espaçamento de 3,0 

m x 0,80 m. Foram avaliados em todas as plantas 21 descritores morfoagronômicos. As médias 

dos acessos foram estimadas a partir dos modelos mistos via REML/BLUP. A dissimilaridade 

genética foi estimada a partir da distância euclidiana média e o agrupamento pelo método 

UPGMA. As médias e os desvios para os descritores avaliados, nos dois ambientes e na análise 

conjunta indicaram variação genética. A relação da distância euclidiana média mostrou que a 

maior parte dos acessos apresentou-se mais distante quando combinados com os genótipos BGF 

08-007, BGF 08-016, BGF 08-015 e BGF 08-021. O agrupamento UPGMA separou os acessos e 

a cultivar em seis grupos. O primeiro grupo foi formado por dois acessos da espécie S. scabra 

originários da região Sisaleira, comprovando a similaridade destes genótipos. Os acessos de S. 

humilis (BGF 08-021, BGF 08-023 e BGF 08-033) formaram o segundo grupo, comprovando a 

baixa variação dessa espécie. O grupo III reuniu três acessos de S. viscosa e um da S. scabra, que 

apesar de pertencerem a regiões distintas (São Francisco e Sisaleira) mostraram comportamento 

idêntico. O quarto grupo reuniu a maioria dos acessos pertencentes a S. scabra coletados na 

região Sisaleira, mais o acesso BGF-034 pertencente à microrregião de Feira de Santana, 

comprovando assim, variação entre e dentro da espécie. O quinto grupo reuniu dois acessos de S. 

scabra (BGF 08-015 e BGF 08-016) que mais se destacaram para os caracteres de massa. O 

acesso BGF 08-024 e a cultivar formaram o sétimo grupo, por se mostrarem semelhantes e 

ambos pertencentes à mesma espécie. Assim, a junção de diferentes acessos pertencentes a locais 

distintos e espécies diferentes ratifica a presença acentuada da variabilidade genética intra e 

interespecífica entre os genótipos e possibilidade de seleção para os descritores, notadamente os 

de massa. 
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