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A avaliação da diversidade genética de plantas nativas faz se necessária para o conhecimento do 

comportamento dessas plantas em condições naturais e em ambientes agricultáveis. A espécie 

Campomanesia spp. conhecida popularmente como gabirobeira é pertencente à família 

Myrtaceae, sua ocorrência se dá em campos de cerrado, nas regiões do Centro–Oeste e no 

Sudeste do Brasil. A espécie e considerada semi-domésticada, e poucos estudos são relatados na 

literatura sobre diversidade genética, informações essas que são de suma importância para 

implementação de programas de conservação, domesticação e pré-melhoramento. Neste sentido, 

o presente trabalho objetivou caracterizar a coleção de germoplasma da espécie Campomanesia 

spp. instalada na UFG/Regional Jataí. A coleção é composta por 140 genótipos (plantas-mãe), 

que foram coletadas em 17 procedências (municípios do estado de Goiás), sendo esses os 

seguintes: Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Caiapônia, Três Ranchos, Ouvidor, Catalão, Caldas 

Novas, Goianira, Pirenópolis, Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Rio Verde, Quirinópolis, Caçu, 

Jataí e Serranópolis. Na coleção, para cada genótipo (planta-mãe) foram plantadas 16 progênies, 

o que totaliza 2240 plantas. O delineamento utilizado para o plantio foi em blocos casualizados 

com quatro repetições. Para caracterização morfológica foram avaliados caracteres quantitativos 

sendo eles: altura da planta, largura da copa, comprimento e largura da folha completamente 

desenvolvida, diâmetro do caule principal ao nível do solo. A avaliação morfológica foi realizada 

em período reprodutivo. Com base nos dados confeccionou-se uma matriz de dados 

morfológicos, a partir da qual estimou-se a distância de Mahalanobis. A análise estatística foi 

processada no software Genes®, realizando-se análise de agrupamento UPGMA. Os resultados 

encontrados demonstraram a formação de 11 grupos, o maior grupo foi formado por 119 acessos, 

os acessos 36, 43 e 59 que são respectivamente dos municípios de Três Ranchos, Caiapônia e 

Catalão, ficaram isolados indicando que são mais dissimilares. A distância de Mahalanobis 

máxima encontrada foi de 21,76 entre os acessos 36 e 102 que compreendem respectivamente 

aos municípios de Três Ranchos e Santa Rita demonstrando que esses acessos são os mais 

divergentes, a distância mínima encontrada foi entre os acessos 32 e 105 que compreendem 

respectivamente aos municípios de Mineiros e Caiapônia demonstrando assim que esses são 

mais similares. Esses resultados podem auxiliar na manutenção e posterior enriquecimento de 

acessos da coleção de germoplasma, uma vez que pode-se aumentar o espectro de coleta para o 

enriquecimento do banco. 
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