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A cajazeira (Spondias mombin L.) é uma fruteira nativa da região norte e nordeste do Brasil, 

pertencente à família Anacardiaceae e ao gênero Spondias. Os seus frutos que, por seu sabor 

exótico, são muito apreciados tanto in natura quanto comercializados como polpa processada 

para sucos, picolés e derivados, vem despertando interesse para o cultivo da espécie uma vez que 

sua produção é baseada no extrativismo e alguns cultivos domésticos. O estudo da divergência 

genética proporciona informações fundamentais aos programas de melhoramento genético, em 

relação à caracterização, conservação e utilização dos recursos genéticos disponíveis, como 

também auxilia na seleção de plantas com características para atender ao mercado consumidor. 

Objetivou-se com este trabalho, avaliar a divergência genética entre 20 genótipos de cajazeira 

com ocorrência natural no município de Marcelândia-MT, com base em características 

morfológicas dos frutos e sementes. Foram avaliados 10 frutos de cada genótipo, os descritores 

utilizados para caracterização dos frutos foram (8), massa, massa da polpa, volume, 

comprimento, largura, espessura, teor de sólidos solúveis totais e potencial hidrogeniônico (pH); 

descritores das sementes (4) massa, comprimento, largura e espessura. Os dados foram avaliados 

através de análise multivariada e do agrupamento obtido pelos métodos de otimização de Tocher 

e hierárquico UPGMA, a partir da matriz de dissimilaridade (distância de Mahalanobis) com 

auxílio do programa Genes. O método de agrupamento UPGMA, considerando o corte a 80% de 

distância, reuniu no grupo I o maior número de genótipos (13 genótipos de 20 avaliados). 

Caracteres morfológicos distintos deste primeiro grupo são esperados nos genótipos MA9 (grupo 

II) e MA1, MA14, MA19, MA2, MA18 e MA17 (grupo III), pelo fato de terem constituído 

grupos distintos. Pelo método de Tocher, obteve-se a formação de 4 grupos. No grupo I foram 

alocados os genótipos MA12, MA13, MA11, MA6, MA3, MA10, MA20, MA4, MA5, MA16, 

MA7 e MA8. O grupo II foi constituído pelos genótipos MA1, MA14, MA19, MA2, MA18 e 

MA17. Já os grupos III e IV foram constituídos por apenas um genótipo MA15 e MA9, 

respectivamente. Os métodos de Tocher e UPGMA foram parcialmente concordantes quanto à 

formação dos grupos de S. mombin. A semelhança entre estas duas técnicas pode ser constatada 

pelo fato de os genótipos pertencentes ao grupo II de Tocher, terem sido os mesmos no grupo III 

pelo UPGMA, e o acesso MA9 ter formado também o grupo isolado no método hierárquico, 

sendo o mais divergente. Ambos os métodos utilizados revelaram existência de divergência 

genética entre os genótipos de S. mombin possibilitando a escolha de genótipos com padrões 

superiores para utilização em estudos de melhoramento genético bem como para implantação de 

pomares comerciais. 
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