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O estudo da divergência genética entre um grupo de cultivares, possibilita identificar os 

genótipos mais divergentes, para serem utilizados em cruzamentos permitindo combinações 

híbridas de maior efeito heterótico e maior heterozigose, proporcionando a obtenção de 

genótipos superiores. O presente trabalho objetivou avaliar a divergência genética entre 20 

cultivares do grupo comercial carioca, registradas junto ao RNC/MAPA, desenvolvidas por 

diferentes instituições de pesquisa. O ensaio foi estabelecido em Ponta Grossa-PR na safra das 

águas 2014/2015. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados com 20 tratamentos, 3 

repetições e parcela experimental constituída por 4 linhas de 4 metros de comprimento com 

espaçamento de 0,5 m. Vinte e dois descritores morfoagronômicos qualitativos e quantitativos 

baseados em caracteres vegetativos e reprodutivos da planta foram avaliados. Os dados foram 

submetidos a análise de variância, sendo as médias agrupadas pelo teste Scott-Knott (P<0,05). 

Os dados originais foram padronizados e em seguida  submetidos a análise multivariada, na qual 

determinou-se a dissimilaridade genética utilizando a distância generalizada de Mahalanobis 

(D
2
), análise de agrupamento de Tocher e o dendograma obtido pelo método UPGMA. As 

análises de variância revelaram efeitos significativos para todas variáveis, exceto para Massa de 

1000 sementes e Coeficiente H, indicando a existência de variabilidade genética entre as 

cultivares. As estimativas dos coeficientes de variação ambiental variaram de 2,17% a 25,36% 

mostrando boa precisão experimental. O agrupamento realizado pelo método de Tocher foi 

concordante com o dendograma obtido pelo UPGMA, sendo assim, as cultivares foram 

distribuídas em sete grupos. O primeiro grupo foi o mais numeroso com doze cultivares, 

compreendendo a IPR Tangará, IPR Campos Gerais, IPR Bem-te-vi, IAPAR 81, Carioca, Pérola 

e BRS Estilo. No grupo 2 foram inseridas as cultivares IAC Alvorada, FT 65 e Bola Cheia. No 

grupo 3 consta apenas a cultivar Dama. O grupo 4 compreende as cultivares IPR Quero-quero e 

IPR Eldorado, sendo este grupo próximo geneticamente do grupo 5, composto pela cultivar IPR 

Maracanã. Os cinco primeiros grupos compreendem cultivares com ciclo normal. No grupo 6 

foram inseridas todas as cultivares de ciclo precoce, a IPR Curió, IPR Andorinha, IAC 

Imperador e Gol (70-76 dias), apresentando em comum o hábito de crescimento determinado e 

porte ereto. O grupo 7, composto pela cultivar BRS Notável possui ciclo semi-precoce (75-84 

dias) e está bem próximo geneticamente do grupo 6. As cultivares avaliadas apresentaram 

variabilidade genética para as características agromorfológicas avaliadas, e as mais divergentes 

geneticamente poderão ser utilizadas em programas de melhoramento, possibilitando novas 

combinações gênicas e consequentemente maior progresso genético. 
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