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O estudo da diversidade genética presente no germoplasma de maxixe da agricultura 

tradicional do município de Bom Jesus, Piauí, é de fundamental importância para a 

estruturação de um programa de melhoramento genético da cultura para a microrregião 

do Rio Vale do Gurguéia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a divergência genética 

entre acessos de maxixe resultantes da agricultura tradicional do município de Bom 

Jesus, Piauí. Para tanto foi realizado um experimento em delineamento inteiramente ao 

acaso com três tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram referentes aos 

acessos A1; A2 e A3 coletados na feira livre do município. A unidade experimental foi 

composta por uma planta por vaso contendo 5 kg de solo de textura média autoclavado. 

As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células. O 

transplante das mudas foi realizado no 14º dia após a semeadura. As variáveis avaliadas 

foram massa media (MR), diâmetro longitudinal (DL), diâmetro transversal (DT), 

índice formato (IF), diâmetro longitudinal da cavidade interna (DLC), diâmetro 

transversal da cavidade interna (DTC) e espessura de polpa de frutos (EP). A análise 

estatística dos dados foi realizada através da técnica de análise multivariada de 

variância, obtenção das distâncias de Mahalanobis, aplicação dos métodos de Tocher e 

UPGMA, e estimação da contribuição relativa de cada variável para a diversidade pelo 

Método de Singh. Ao final do processamento, foram formados dois grupos pelos 

métodos de Tocher e UPGMA. O primeiro foi constituído pelos A1 e A3, o segundo 

apenas pelo A2. O DL destacou-se dentre as características que mais deu aporte para a 

distinção dos grupos, com 42,52% de contribuição relativa. Em contraste, a MR foi o 

caráter que menos contribuiu para a diversidade genética dos acessos analisados. 

Portanto, foi verificada a existência de variabilidade genética entre os genótipos de 

maxixe avaliados. 
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