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A análise de divergência genética realizada por meio de técnicas multivariadas, permite 

selecionar e separar genótipos em grupos com base na combinação entre as variáveis analisadas. 

Dentre as técnicas multivariadas, destacam-se os métodos de análise de agrupamento hierárquico 

e o não hierárquico de K-means. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo estimar a 

divergência genética de genótipos de milho utilizando estas duas técnicas multivariadas 

complementares. Foram avaliados 35 genótipos de milho, obtidos na safra 2013. O delineamento 

utilizado foi o de blocos incompletos do tipo látice quadrado, 6x6, com duas repetições e 

parcelas formadas por duas linhas de cinco metros. Os caracteres agronômicos avaliados foram 

produtividade (PG), altura de planta (AP) e altura de espiga (AE). Para a análise multivariada 

foram utilizadas as médias dos caracteres considerados e os dados analisados pelo software 

Statistica. A partir do método hierárquico, utilizando a distância Euclidiana e a ligação entre os 

grupos pelo método de Ward, os genótipos foram divididos em três grupos. Com isso, para a 

análise de agrupamento não hierárquico de K-means, os genótipos foram divididos nos três 

grupos pré-determinados anteriormente. O grupo 1, composto por 11 genótipos, apresentou 

valores acima da média para todas as variáveis analisadas, sendo considerado o grupo com 

melhor desempenho. O grupo 2, composto por 12 genótipos, apresentou valores abaixo da média 

para as variáveis AP e AE, entretanto o valor para PG foi acima da média. Já o grupo 3, 

composto por 12 genótipos, apresentou valor abaixo da média para PG e valores acima da média 

para AP e AE. Com os resultados obtidos, verificou-se que o método hierárquico foi eficaz para 

agrupar os genótipos em grupos homogêneos dentro e heterogêneos entre si. Já pelo método de 

K-means, observou-se como os genótipos comportam-se em relação as variáveis analisadas. 

Desta forma, conclui-se que o grupo 1 obteve melhor desempenho para os caracteres 

considerados na análise. 
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