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O Brasil é um dos centros de diversidade do gênero Passiflora e por isso, possui um grande potencial 

para a utilização dos recursos genéticos na área agronômica. A diversidade genética é um dos mais 

importantes indicadores avaliados por melhoristas de plantas na fase inicial de um programa de 

melhoramento genético. A determinação da dissimilaridade genética por meio da avaliação simultânea 

de diversos caracteres pode ser uma ferramenta eficiente na identificação de materiais superiores. Este 

trabalho teve como finalidade estimar a diversidade genética entre acessos de maracujazeiros, 

conservados na coleção de trabalho da Universidade do Estado de Mato Grosso, com base em 

descritores morfoagronômicos multicategóricos. O experimento foi conduzido em delineamento de 

blocos ao acaso, com quatro repetições, 12 tratamentos (acessos) com quatro plantas por parcela. Os 

dados foram obtidos por meio de 32 descritores. Nos descritores quantitativos de folha, flor e fruto 

considerou-se a média de cinco amostras por planta de cada parcela. As análises realizadas foram: 

agrupamento pelo o método Hierárquico UPGMA, para formação do dendograma e pelo método de 

Otimização de Tocher, utilizando-se o programa computacional GENES. De acordo com a matriz de 

dissimilaridade os acessos P. morifolia e P. foetida foram os mais similares (dii’ 0,25), enquanto que os 

acessos P.quadrangularis e P.suberosa os mais distantes (dii’ 0,88). O fato de P. quadrangularis 

pertencer ao subgênero Passiflora e P. suberosa ao subgênero Decaloba explica a maior divergência 

entre esses acessos. Os acessos mais divergentes com base no método UPGMA foram P. foetida e P. 

edulis, sendo também pertencentes a subgêneros distintos. Assim, o dendrograma resultante da análise 

de agrupamento pelo método UPGMA, submetido a um corte de cerca de 85 %, revelou a formação de 

dois grupos, A e B. O grupo A reuniu todos os acessos do subgênero Decaloba e dois acessos do 

subgênero Passiflora. Já o grupo B foi formado exclusivamente por acessos do subgênero Passiflora. A 

análise de agrupamento pela técnica de Otimização de Tocher com base na matriz de dissimilaridade 

revelou a formação de seis grupos, sendo o grupo I formado pelos os acessos P. quadrangulares, P. 

nítida e P. eichleriana; o grupo II pelos acessos P. foetida e P. alata; o grupo III com os acessos P. 

cincinnata e P. micropetala; o grupo IV agruparam-se P. mucronata e P. suberosa; o grupo V com P. 

morifolia e P. edulis e o acesso mais divergente de todos os estudados foi o P. tenuifila, sendo alocado 

no Grupo VI. A caracterização e avaliação dos acessos do gênero Passiflora spp., através de variáveis 

morfoagronômicas multicategóricas, associado ao uso conjunto dos métodos de agrupamento, 

possibilitam diferenciar os acessos e permitir o melhor direcionamento dos cruzamentos em programas 

de melhoramento. 
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