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O gênero Passiflora é o mais representativo na América Latina dentro da família 

Passifloreaceae, com aproximadamente 400 espécies, das quais 150 são encontradas no Brasil. 
Isto coloca o país em uma posição privilegiada quanto aos recursos genéticos deste gênero que 

podem ser explorados no melhoramento genético. Contudo é necessário se conhecer essa 

diversidade genética, que pode ser verificada pelo uso de diversos tipos de descritores, entre os 

quais, destacam-se os morfológicos e fisiológicos. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar a 

divergência genética entre acessos de Passiflora com base em características morfofisiológicas 

da semente. Avaliou-se 2 acessos comerciais de Passiflora (P. alata e P edulis) e 10 silvestres do 

BAG (Banco Ativo de Germoplasma) da UNEMAT. Para caracterização da semente foram 

empregados, o teste de germinação, índice de velocidade de germinação, porcentagem de 

emergência, índice de velocidade de emergência, massa seca da plântula, comprimento da 

radícula das plântulas normais, comprimento da semente e massa de 1000 sementes. Os acessos 

foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições de 25 

sementes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo 

método Skott-Knoott. A diversidade genética foi estudada de acordo com o método de 

agrupamento de Tocher e UPGMA, baseado na distância de Mahalanobis (D
2
) e Variáveis 

Canônicas. Através da análise de variância, pode-se observar que houve diferença significativa 

entre as médias dos acessos, a 5% de probabilidade, pelo teste F, para todas as variáveis 

estudadas. Com base na magnitude relativa de valores de D², verifica-se, que por meio do 

método de Otimização de Tocher, houve a formação de sete grupos, sendo o grupo I o que reuniu 

o maior número de acessos (P. quadrangulares, P. nítida e P.cincinnata e P. micropetala). Com 

relação à contribuição relativa dos caracteres, baseado no critério proposto por Singh, nota-se 

que, massa da semente, comprimento da semente e índice de velocidade de germinação 

contribuíram com 73,78% da distribuição total, sendo consideradas as mais importantes no 

presente estudo. Para o métodos UPGMA o dendrograma resultante, submetido a um corte de 

cerca de 35 %, revelou a formação de quatro grupos, sendo os grupo IV e I os que alocaram o 

maior número de acessos. Com relação a técnica de Variáveis Canônicas verifica-se que as duas 

primeiras variáveis explicaram 84,98% da variância total acumulada e foram responsáveis pela 

formação de quatro grupos distintos, na dispersão gráfica bidimensional. Assim sendo, observa-

se elevada diversidade genética para atributos relacionados à características morfofisiológicas de 

sementes, o que em programas de melhoramento genético, pode subsidiar a escolha de 

progenitores visando a seleção de matérias menos dormentes e mais vigorosos. O método de 

Variáveis Canônicas possibilitou melhor agrupamento e visualização da distância entre os 

acessos de maracujazeiro estudados. 
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