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A análise multivariada é um modo eficiente de analisar a divergência genética, sendo essa a 

distância genética entre os genótipos de uma população. O procedimento Ward-MLM tem sido 

utilizado para o estudo de diversas culturas, sendo útil a caracterização de germoplasma e a 

seleção de plantas superiores. No presente trabalho, a estratégia Ward-MLM foi utilizada com o 

objetivo de avaliar a diversidade genética de progênies retrocruzadas (RC1) com potencial 

ornamental e seus respectivos genitores recorrentes (híbridos S0 HD13) e genitor doador 

(Passiflora sublanceolata). Quatro progênies RC1 com 90 plantas cada foram avaliadas 

simultaneamente quanto a 16 descritores quantitativos e cinco qualitativos de maiores relevância 

à ornamentação. A caracterização das variáveis quantitativas foi realizada a partir de três 

medições de cada descritor por planta dentro de cada progênie, sendo posteriormente utilizados 

os valores médios para a análise multivariada. Já as variáveis qualitativas foram avaliadas com 

base na coloração de peças florais. A estratégia Ward-MLM foi aplicada em dois períodos de 

avaliação, sendo realizada com a utilização do programa SAS 2000. Verificou-se através dos 

critérios do pseudo-F e pseudo-t
2
 a formação de quatro grupos em ambos os períodos de 

avaliação. No primeiro e no segundo períodos de caracterização os genitores recorrentes 

apresentaram maior dissimilaridade com os genótipos RC1, e estes apresentaram grande 

similaridade genética com o genitor doador P. sublanceolata, demostrando a eficiência do 

método de retrocruzamento na recuperação do genoma do genitor doador. As duas primeiras 

variáveis canônicas explicaram mais de 90% da variação em ambos os períodos de avaliação, 

possibilitando a representação da diversidade genética através de gráficos bidimensionais. Os 

descritores diâmetro da flor e da corona foram os mais relevantes para a formação dos grupos, 

sendo os mesmos importantes na ornamentação de espécies e híbridos do gênero Passiflora. Os 

grupos II e IV formados no primeiro período de avaliação e os grupos I e IV formados no 

segundo período apresentam plantas com potencial para a seleção, sendo necessária para tal 

finalidade a utilização conjunta de variáveis qualitativas e quantitativas. A caracterização dos 

descritores quantitativos indica que a seleção de plantas RC1 pode ser realizada em qualquer uma 

das quatro progênies analisadas. Pelas semelhanças observadas para alguns descritores florais 

entre as plantas RC1 e o genitor doador (P. sublanceolata) uma segunda geração de 

retrocruzamentos não é recomendada. Conclui-se que se pode realizar a seleção de plantas RC1 

para a caracterização de plantas individuais para o uso direto como cultivar ornamental ou como 

recurso genético direcionado a outros programas de melhoramento. 
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