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Introdução 

O girassol (Helianthus annuus L.) é originário do México, sendo uma espécie de múltiplos propósitos, com 

aproveitamento ornamental, medicinal, em rotação de culturas, em adubação verde, na apicultura, na alimentação de 

animais, na produção de óleo para alimentação humana, na produção de biodiesel, e que no Brasil, a espécie é cultivada 

o ano todo em praticamente todas as regiões produtoras de grãos em virtude da sua baixa sensibilidade fenotípica. A 

avaliação da diversidade genética das populações permite o conhecimento das melhores combinações híbridas de maior 

efeito heterótico e maior heterozigose, viabilizando a obtenção de genótipos superiores nas gerações segregantes [1]. 

Gomes Filho [2] afirma que a diversidade genética é definida como a distância entre a população, indivíduos ou 

organismos, com base nas características morfológicas, fisiológicas bioquímicas e moleculares. Hair Jr. [3] cita a 

definição de análise de agrupamento como a utilização de técnicas multivariadas que tem como produto final a formação 

de grupos com base na similaridade e dissimilaridade dos seus indivíduos. Silva [4], relata que a distância generalizada 

de Mahalanobis leva em consideração a magnitude das variâncias e covariâncias residuais que existem entre os objetos 

em estudo. 

Há inúmeros métodos de agrupamento, que se distinguem pelo tipo de resultado a ser fornecido e pelas diferentes 

formas de definir a proximidade entre um indivíduo e um grupo já formado ou entre dois grupos quaisquer. Dentre os 

métodos aglomerativos, os mais utilizados são os de otimização e os hierárquicos.  Nos métodos hierárquicos, os 

indivíduos são agrupados por um processo que se repete em vários níveis até que seja estabelecido o dendograma ou 

diagrama de árvore. No método UPGMA o dendograma é estabelecido pelos indivíduos com maior similaridade, sendo 

que a distância entre um indivíduo e um grupo formado pelos indivíduos é dada pela média do conjunto das distâncias 

dos pares de indivíduos. Já a distância entre os agrupamentos é definida pela distância entre os grupos formados, 

respectivamente, pelos indivíduos, que é a média do conjunto, cujos elementos são as distâncias entre os pares de 

indivíduos [5]. 

O presente trabalho objetivou avaliar a diversidade genética através da formação de grupos de similaridade pelo 

método de UPGMA, entre os genótipos e girassol produzidos em cultivo irrigado no município de Januária-MG. 

 

Material e métodos 

O experimento foi realizado no período de 01/09/2014 a 05/01/2015 na área experimental do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais – Campus Januária, o clima da região é caracterizado como clima de região semiárida, tipo Aw, 

segundo a classificação climática de köppen-Geiger, com um período chuvoso com volume de precipitação concentrado 

entre os meses de novembro a março, passando o restante do ano sem precipitações consideráveis para a produção 

agrícola. Neste trabalho avaliou-se sete genótipos de girassol, M 734 (T), BRS 323 (T), Embrapa 122(T), Multissol, 

HLA 2012, BRS G35 e BRS G41, em condição de plantio sob irrigação na região de Januária-MG, quanto a associação 

entre as características morfoagronômicas, Stand (STD), Altura de Planta (AP), Curvatura do Capítulo (CC), Diâmetro 

do Capítulo (DC), Número de Plantas Acamadas (NPA), Número de Plantas Quebradas (NPQ), Peso de Mil Sementes 

(PMS) e Rendimento (REND). O preparo do solo foi realizado com uma grade aradora, seguida de uma grade 

niveladora. A adubação de plantio com 60 kg.ha-1 de N, 80 kg.ha-1 de P2O5 e, 80 kg.ha-1 de K2O. Aos 25 dias após a 

emergência foi realizada uma adubação de cobertura com 40 kg.ha-1 de N e 2 kg.ha-1 de Boro via solo. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. O plantio foi realizado em parcelas de 24 m², 

sendo plantadas quatro linhas por parcela, cada linha com 6 metros de comprimento, espaçadas 0,7 m entre linhas e 0,3 

m entre covas, totalizando 20 covas/linha, sendo plantadas 3 sementes por cova. A área útil da parcela foram as duas 

linhas centrais desprezando-se 0,3 m nas extremidades de cada linha. O sistema de irrigação utilizado foi o de aspersão 

convencional, utilizando-se uma lamina de irrigação diária de 4,2mm. 

A dissimilaridade fenotípica entre os genótipos foi estimada pelo uso da distância generalizada de Mahalanobis (D2), 

a partir das médias dos genótipos e da matriz de covariância residual, de acordo com [6]. Já para o agrupamento dos 

genótipos, foi empregado o método de agrupamento de Ligação Média Entre Grupos (UPGMA) para a formação do 

dendograma. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software estatístico GENES [7]. 

 
 



 

 

Resultados e Discussão 

Pela análise de agrupamento, apresentada na Fig. 1, observou-se a formação de três grupos com os genótipos 

estudados, o corte apresentado foi realizado no valor de 50%, onde se visualizou uma mudança de níveis que facilita a 

delimitação dos grupos, como sugerido por Cruz [8]. O genótipo BRS 323 apresentou-se isolado, formando um grupo, 

demonstrando ser o material avaliado mais divergente entre os matérias testados. 

Os genótipos MULTISSOL e BRS G35 formaram um grupo, pois apresentaram características similares. Outro grupo 

formado foi pelos genótipos HLA 2012, BRS G41, M 734 (T) e EMBRAPA 122 (T), demonstrando que estes materiais 

apresentam características morfoagronômicas semelhantes. 

Observa-se neste trabalho a formação de poucos grupos de genótipos, devido à pouca divergência fenotípica dos 

matérias, onde que a variação fenotípica é um reflexo da variação genética, somada com a interferência causada pelo 

ambiente. Em trabalho realizado por Soares [9] avaliando a divergência genética entre treze genótipos de girassol no 

município de Januária, este constatou a formação de poucos grupos, compostos por vários genótipos, corroborando com 

o obtido neste trabalho. 

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 

O genótipo BRS 323 (T) é o material mais divergente entre os genótipos avaliados. 

Os genótipos MULTISSOL e BRS G35 apresentam características morfoagronômicas similares entre sim, assim 

como os genótipos HLA 2012, BRS G41, M 734 (T) e EMBRAPA 122 (T). 

Os materiais testados apresentam pouca divergência genética, devido a formação de poucos grupos baseados na 

similaridade e dissimilaridade das suas características avaliadas. 
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Figura 1. Dendograma obtido a partir de oito caracteres morfoagronômicos de sete genótipos de girassol produzidos em cultivo 

irrigado em Januária-MG com base na distância de Mahalanobis (D2) e pelo método de UPGMA. 

 


