
DIVERSIDADE GENÉTICA DE ACESSOS DE AÇAFRÃO COM O 

EMPREGO DOS MÉTODOS DE AGRUPAMENTO UPGMA E TOCHER  

Daiani da Silva de Oliveira
1
; Thallita Santos Guimarães

1
; Alessandro Aparecido Brito dos Santos

2
; 

Raphael Egues Ranzani
1
; Nilo Leal Sander

3
; Claudeir Raposa Felipe¹; Marco Antônio Aparecido 

Barelli
4 

1
 Discentes do curso de Agronomia – UNEMAT/Cáceres-MT/Brasil – email: 

thallita_guimaraes@hotmail.com; 
2
Docente do curso de Agronomia – UNEMAT/Cáceres-

MT/Brasil;
 3
Doutorando em Biodiversidade e Biotecnologia – Rede Bionorte – 

UNEMAT/Cáceres/MT/Brasil; 
4
Docente do curso de Agronomia- Setor de Melhoramento de 

Plantas – UNEMAT/Cáceres-MT/Brasil.
 

O açafrão (Cúrcuma longa L.) é uma espécie da família Zingiberaceae, originária da Ásia 

principalmente nas florestas tropicais da Índia, sendo este o local de maior produção mundial e 

onde se tem a máxima diversidade genética. A produção brasileira de açafrão é considerada 

pequena quando comparada com outros países, sendo o cultivo realizado com baixa tecnologia e 

em pequenas propriedades. Estudar a diversidade genética da cultura é importante para aumentar 

a produtividade e identificar cultivares divergentes, e somente com esses dados é possível 

desenvolver variedades com maior produtividade e mais adaptadas as características ambientais 

locais.  Embora fundamental estudos sobre a diversidade dos recursos genéticos de açafrão no 

Brasil são escassos, pouco se sabe sobre a variabilidade genética disponível para o 

melhoramento. Em visto do exposto o presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a 

divergência genética de acessos de açafrão na região do Alto Paraguai e Vale do Guaporé para 

indicar se nestas regiões há materiais com interesse agronômico para futuros trabalhos de 

melhoramento. Foram coletados cinquenta e um acessos de açafrão, sendo vinte e oito no Alto 

Paraguai e vinte e três no Vale do Guaporé, onde foram avaliadas as características  

morfológicas: número de rizomas-primários – NRP, peso dos rizomas-primários – PRP, número 

de rizomas-secundários – NRS, peso dos rizomas-secundários – PRS, número de cabeças, peso 

da cabeça, após as coletas de dados foram realizadas análises de agrupamento através do Método 

de Agrupamento da Distância Média (UPGMA) e de Otimização de Tocher. O experimento foi 

implantado na estufa da Universidade Do Estado de Mato Grosso, Cáceres (MT) em vasos de 

cinco litros com cinco repetições para cada acesso, totalizando duzentos e cinquenta e cinco 

vasos, onde o experimento foi conduzido de outubro de 2013 á julho de 2014. De acordo com os 

resultados obtidos através do método de agrupamento da distancia média (UPGMA), os acessos 

avaliados do Alto Paraguai e Vale do Guaporé apresentam divergência nas suas características, 

onde o dendongrama formou três grupo sendo o grupo I com acessos do Alto Paraguai, o grupo 

III com acessos do vale do Guaporé e o grupo II, o mais divergente, formado pelo acesso 51. 

Com o método de Tocher também mostrou-se distinção desses grupos, sendo os acessos 1 e 51 

os mais divergentes entre os acessos. De acordo com as análises realizadas os acessos do Alto 

Paraguai e Vale do Guaporé, apresentaram divergência genética quanto às características 

avaliadas. Os resultados nos permitem concluir que os acessos do Alto Paraguai e Vale do 

Guaporé possuem materiais com interesse agronômico para um programa de melhoramento. 
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