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PREFÁCIO 

    

    Estes Anais representam a quinta edição do Seminário de Análises 

Estatísticas Multivariadas, realizado na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em 

dezembro de 2019. Estão publicados os resumos dos trabalhos desenvolvidos na disciplina 

Estatística Experimental II, do Programa de Pós-Graduação em Agronomia/PPGA da UFG. Foram 

60 horas-aula em que abordei alguns conceitos e análises estatísticas. Foram estudados os 

rudimentos de álgebra linear, os métodos de análise estatística multivariada, as análises diretas e 

indiretas, a ordenação de dados e os modelos de regressão com equação única. 

 Os discentes puderam entender sobre o algoritmo e o desenvolvimento de alguns métodos de 

análises multivariadas de dados, entre eles a Análise de Componentes Principais, Análise de 

Correlação Canônica, Análise de Correspondência Segmentada nos eixos de ordenação (Detrended 

Correspondence Analysis), Análise Polar, Análise de Agrupamento e muito mais. Você sabe o que 

são, pra que serve e como calcular autovetores e autovalores? Eles sabem! 

 Os resumos aqui publicados trazem uma aplicação que os discentes fizeram com os seus 

próprios dados. A disciplina mais vez cumpre o seu objetivo principal, que é transmitir 

conhecimento aos discentes para que eles possam melhorar a qualidade das análises estatísticas 

envolvidas em suas teses e dissertações. 

 Todos estão de nota dez! 

Obrigado! 

Prof. Dr. Fábio Venturoli 
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ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DE ALGUMAS VARIÁVEIS NA VARIAÇÃO DA 

PRODUTIVIDADE DE BORRACHA EM SERINGUEIRA (Hevea brasiliensis Muell. Arg) 

 
Alexandre Lopes Pimentel1* 

 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi estudar a contribuição de algumas variáveis relacionadas à 
física e química do solo, e ao trabalho das pessoas, na produtividade de borracha em 
seringueira. Foi utilizado um banco de dados de um seringal da região de Goianésia, 
referente à safra 2018/19, contendo as variáveis: produtividade (kg/árvore/ano), número 
de cortes, consumo de casca (mm/corte), profundidade de corte (mm), pH, CTC 
(cmolc/dm3), Ca (cmolc/dm3), Mg (cmolc/dm3), K (cmolc/dm3), Al (cmolc/dm3), P 
(cmolc/dm3), Zn (mg/kg) e Mn (mg/kg). Todas as variáveis foram determinadas por 
“tarefa”, unidade produtiva com cerca de 1.500 árvores, que é o que um trabalhador 
sangra por dia. O banco de dados contém os dados de 473 tarefas, com 5 clones que 
estão com dois a oito anos de sangria. Os dados foram normalizados e submetidos à 
Análise de Componentes Principais (PCA) utilizando-se o software PAST 3.2. Como se 
esperava, o número de cortes foi a variável que mais contribuiu para a variação da 
produtividade. Já o consumo de casca correlacionou-se negativamente, havendo a 
tendência das maiores produtividades ocorrerem na presença de menores consumos. 
Dos atributos do solo, enquanto as variáveis relacionadas à química como CTC, Ca, Mg, 
K, Al, P, Zn, Mg e pH, tiveram baixa contribuição, a física do solo representada pelo teor 
de argila teve maior relevância. 
 
Palavras-chave: Hevea brasiliensis, PCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Aluno Especial da Disciplina Estatística Experimental II, do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia/PPGA, da Universidade Federal de Goiás/UFG. 
* alpimentel@otaviolage.com.br 
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DIVERSIDADE GENÉTICA EM VARIEDADES CRIOULAS DE FEIJÃO-FAVA 

(Phaseolus lunatus L.) 

 

Antônia Maria de Cássia Batista de Sousa¹* 
 

RESUMO 

 
A avaliação de genótipos fornece conhecimentos de diversidade, variabilidade e potencial 
genético, maximizando a eficiência da exploração e uso dos  recursos genéticos 
disponíveis. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade genética de dez 
variedades crioulas feijão-fava de potencial ecônomico oriundas do nordeste com base 
em caracteres fenotípicos. Foram avaliadas dez variedades crioulas de feijão-fava 
oriundas do nordeste entre os meses de janeiro a junho de 2018, em campo experimental 
do departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no município de 
Teresina (PI), localizado, 05° 5’ S, 42° 49’ W e altitude 74,4m. Foram avaliados os 
caracteres: número de dias para início da floração (NDIF), número de dias para 
maturação (NDM), comprimento de vagem (CmV), largura de vagem (LV),  número de 
sementes por vagem (NS), comprimento de semente (CS), largura da semente (LS), 
espessura da semente (ES), peso de 100 grãos (PCG), e produtividade (PG), de acordo 
com o Biodiversity International. Foram realizadas análises estatísticas multivariadas, por 
meio de técnicas de análise de agrupamento e análise de componentes principais (ACP). 
Como medida de dissimilaridade foi utilizada a distância euclidiana média e como método 
hierárquico aglomerativo, o método de Ward.  Foi estabelecido o dendrograma, o qual 
permite verificar o grau de similaridade entre os acessos e grupos similares, ou entre dois 
grupos distintos. A análise de componentes principais para os caracteres analisados 
mostrou que a variância total entre os acessos é explicada em 76,12%, por dois 
componentes principais. O componente principal 1 (CP1) explica 55,44% da variabilidade 
total e o componente principal 2 (CP2) explica 20,67%. Os caracteres que mais 
contribuíram para a variabilidade no componente principal 1 (CP1) foram peso de cem 
grãos, comprimento de vagem e comprimento da semente. Já o componente principal 
(CP2) está associado aos caracteres de ciclo, número de dias para maturação e número 
de dias para início da floração. Os métodos de análise de agrupamento e de 
componentes principais mostraram concordância na determinação de similaridade entre 
genótipos, com a formação de seis grupos distintos. Dessa maneira, pode-se concluir que 
há variabilidade genética para caracteres quantitativos entre as variedades crioulas 
cultivadas no Nordeste. A variedade crioula Mulatinha pode ser indicada como potencial 
de cultivo e para programas de melhoramento como fonte de genes para maior 
produtividade de grãos. 
 
Palavras-chave: variabilidade genética, análises multivariadas, análise de componentes 
principais (ACP). 
 
 
 
 
1 
Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas. Universidade Federal do Goiás. 

* antonia.sousaufpi@gmail.com 
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CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE UMIDADE DO SOLO CAPACITIVO EC-5 EM 

RESPOSTA GRANULOMETRICA DO SOLO 

 
Carolina Carvalho Rocha Sena¹*, José Alves Junior², Zeuxis Rosa Evangelista¹ 

 
RESUMO 

 
 

O teor de água no solo é uma variável dependente das características do solo e 
fundamental para o conhecimento do ciclo hidrológico e manejo da irrigação.  O objetivo 
deste estudo foi calibrar o sensor capacitivo EC-5 para a estimativa do conteúdo de água 
no solo em relação a diferentes granulometrias do solo do cerrado. Em condições de 
laboratório, comparou-se a variação da umidade dos solos Argila Arenosa, Franco Argilo 
Arenso e Argila pelo sensor EC-5 e pelo método volumétrico. As amostras foram coletas 
nas camadas de 0,00 a 0,10; 0,10 a 0,30 e 0,30 a 0,50 m em áreas de pivô central no 
cerrado goiano. O solo foi saturado e seco em estufa a 40º até peso constante, esse 
procedimento foi repetido três vezes. Para a calibração do sensor EC-5 considerando o 
teor de argila no solo é necessário utilizar da equação: θvol=0,0758-0,0023*Arg%-1,056* 
θEC-5. 
 
Palavras-chave: Manejo da irrigação; Umidade do solo; Textura do solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹Doutoranda(o) em Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, GO. 
²Professor Doutor, Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, GO. 
* eng.carolinasena@gmail.com  
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ANÁLISE MULTIVARIADA NA COMBINAÇÃO DE ESPAÇAMENTOS ENTRELINHAS E 

DENSIDADE POPULACIONAL DO MILHO 

 
Diogo Jânio de Carvalho Matos1* e Victor Alves Ribeiro2 

 
RESUMO 

 
Para obtenção de melhores produtividade em milho, entre outras práticas e manejos, 
estão a escolha da densidade ideal e do arranjo espacial entre as plantas, a redução no 
espaçamento e a maior densidade de plantas têm demostrado aumento de produtividade 
superior a 20%. Dentre as possíveis análises de dados para um grande número de 
caracteres avaliados, o coeficiente de correlação tem grande importância no 
melhoramento de plantas, pois quantificam a possibilidade de ganhos indiretos pela 
seleção em variáveis correlacionadas. Com o surgimento de novos genótipos faz-se 
necessário estudar uma série de informações, entre elas, o arranjo espacial ideal para 
que tais informações sejam repassadas aos agricultores, os quais possam explorar o 
máximo potencial genético dessas novas cultivares. Neste contexto, objetivou-se com 
este trabalho avaliar de forma multivariada o efeito da alteração nos espaçamentos 
entrelinhas e da densidade populacional das plantas sobre os caracteres agronômicos do 
milho.  O experimento foi conduzido no município de Jaraguá – GO, no ano agrícola 
2017/2018, utilizando o híbrido de milho P3898 da DuPont Pionneer®. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x2. Os tratamentos 
consistiram em quatro densidades populacionais, 50.000, 60.000, 70.000 e 80.000 plantas 
por hectare, e dois espaçamentos entrelinhas, 0,45 m e 0,80 m. Adotou-se o plantio 
convencional, sendo o manejo adotado de acordo com a necessidade da cultura e 
recomendado para a região. Foram avaliados os caracteres: altura da planta, altura da 
espiga, peso da espiga com palha, peso da espiga sem palha, comprimento da espiga 
com palha, comprimento da espiga sem palha, diâmetro da espiga com palha, diâmetro 
da espiga sem palha, diâmetro do colmo, massa fresca das folhas, massa fresca do 
colmo, massa fresca da espiga e massa fresca do pendão. A partir da análise de 
componentes principais, observa-se que os dois primeiros eixos explicam 69% da 
informação total das variáveis [59,09% no primeiro componente principal (CP1) e 10,27% 
no segundo eixo principal (CP2)]. As variáveis altura da planta e altura da espiga 
apresentaram correlações positivas com os tratamentos que adotaram 0,80 m entrelinhas 
independente da densidade populacional utilizada, as variáveis peso da espiga com 
palha, peso da espiga sem palha, comprimento da espiga com palha, comprimento da 
espiga sem palha apresentaram maiores correlações com o tratamento espaçado em 0,45 
m entrelinhas com 60.000 plantas ha-1, e as variáveis diâmetro da espiga com palha, 
diâmetro da espiga sem palha diâmetro do colmo, massa fresca das folhas, massa fresca 
do colmo, massa fresca da espiga e massa fresca do pendão apresentaram correlações 
positivas com o tratamento espaçado a 0,45 m entrelinhas e 70.000 ha-1. Plantas de milho 
espaçadas de maneira equidistantes refletem maiores produtividades tanto em espigas 
quanto em massa fresca total.   
 
Palavras-chave: componentes principais, Zea mays;  arranjo espacial de plantas. 
1
 Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-Go, Brasil.  

2
 Professor adjunto da Faculdade Evangélica de Goianésia, Goianésia-Go, Brasil. 

* diogojcmatos@gmail.com  
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ELEVÂNCIA DOS CARACTERES PARA DISTINÇÃO DO TOMATE RASTEIRO 

 

Mariana Vieira Nascimento¹, Abadia dos Reis Nascimento¹, Fábio Venturoli¹ 
 

RESUMO 
 
Os bancos de germoplasma são uma alternativa para a conservação dos recursos 
genéticos vegetais. A caracterização agronômica dos acessos der germoplasma auxiliam 
no melhor conhecimento de cada característica e também na seleção de novos genitores 
para cruzamentos entre genótipos diferentes, objetivando novas linhagens melhoradas. A 
caracterização de espécies contidas no germoplasma, vem sendo executada como ajuda 
de tabelas de descritores botânicos, morfológicos e agronômicos, que na maioria das 
vezes são utilizados sem parâmetros referentes a sua contribuição efetiva para a 
variabilidade, ocasionando, desta forma, aumento de tempo e mão-de-obra no momento 
da caracterização das plantas. Então, o descarte de descritores redundantes é propício 
por diminuir a atividade de coleta de dados e evitar a ambiguidade nas avaliações destes. 
O objetivo deste trabalho foi de avaliar a importância relativa dos caracteres 
morfoagronômicos em 85 acessos de tomate rasteiro do programa de melhoramento da 
empresa Vivati Plant Breending – Abadia de Goiás, bem como, estimar os descritores que 
mais auxiliam na dissimilaridade dos acessos, e desta maneira eliminar os descritores 
redundantes. O delineamento experimental foi composto por 85 acessos em blocos 
completos casualizados com três repetições. O experimento foi constituído por três 
blocos, oitenta e cinco parcelas (sendo cada parcela correspondente a uma linhagem 
diferente) e doze plantas por parcelas. As avaliações realizadas foram através dos 
acessos do banco de germoplasma da Vivati Plant Breending, utilizando descritores 
morfológicos adaptados descritos nas orientações para execução dos ensaios de 
distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE) do MAPA. Existe baixa 
variabilidade genética nas características morfoagronômicas avaliadas nos 85 acessos de 
tomate rasteiro. Dos descritores morfoagronômicos selecionados, cerca de 56,4% são 
essenciais no estudo de caracterização por apresentarem contribuições importantes na 
discriminação da divergência genética dos acessos de tomate rasteiro. O descarte de 
43,6% dos descritores não ocasiona perda de informação, diminui os custos e dinamiza 
os manejos da classificação do germoplasma. 
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicum, acessos, caracterização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil 

* nascimento_mariana1@hotmail.com 
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CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS DA Brachiaria brizantha CV. MARANDU SOB 

DIFERENTES FONTES E DOSES DE ADUBOS NITROGENADOS 

 
Niedja Bezerra Costa1*; Gustavo de Andrade Bezerra1; Wilson Araújo da Silva.2 

 
RESUMO 

 
O Brasil possui cerca de 160 milhões de hectares de pastagem, dos quais metade estão 
em algum estágio do processo de degradação. O uso de corretivos e fertilizantes em 
pastagens elevam a capacidade de suporte e desaceleração o processo de degradação. 
Com isso, o objetivo desse trabalho foi determinar características morfogênicas da 
Brachiaria brizantha cv. Marandu em função de diferentes fontes (ureia e nitrogênio 
protegido) e doses (0, 100, 175 e 250 kg ha-1) de adubos nitrogenados. O experimento foi 
conduzido em área experimental na cidade de Imperatriz/MA. Com delineamento em 
blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. Foram 
avaliadas: taxa de aparecimento foliar (TApF); taxa de alongamento de foliar (TAlF) e taxa 
de senescência foliar (TSF). Os dados foram submetidos a análise de regressão 
utilizando o software Past 3.26 e os gráficos editados no Microsoft Excel 2016. O efeito 
das doses de N sobre as taxas de aparecimento foliar e de alongamento foliar foi 
significativo (P<0,01). O aumento do suprimento de N nas duas fontes utilizadas provocou 
incremento linear positivo à taxa de aparecimento foliar (Ureia: y = 0.0008x + 0.50; R² = 
0.73; N protegido: y = 0.0009x + 0.52; R² = 0.64). O efeito positivo do nitrogênio sobre a 
TApF e TAlF tem sido verificado em muitos trabalhos científicos. Esse efeito depende 
também de outros fatores, como, da espécie, do nível de adubação nitrogenada e do 
próprio manejo. O aumento da TAlF deve-se ao fato que na zona de divisão celular 
encontra-se o maior acúmulo de N, e, portanto, este nutriente afeta diretamente a TAlF, 
sendo o aumento atribuído, principalmente, produção de células devido a maior divisão 
celular. A taxa de alongamento foliar está diretamente relacionada à produção de massa 
seca, que está em função do aumento da área foliar. A  característica é  uma  medida  de  
grande  importância  na  análise  de  fluxo  de  tecidos  das  plantas e correlaciona-se  
positivamente  com  o  rendimento  forrageiro,  uma vez que, à  medida  que  se aumenta  
a  TAlF, há  incremento  na  proporção  de  folhas  e, consequentemente,  maior  área  
foliar fotossinteticamente ativa, promovendo, assim, maior acúmulo de massa seca. As 
doses de N não resultaram em efeito significado sobre a taxa de senescência foliar. 
Aparentemente, o efeito do N sobre a TSF é contraditório, pois é dependente do estádio 
fisiológico e do status de N endógeno da planta. A TSF é influenciada pela mobilização do 
N das folhas baixeiras em detrimento das do topo, possivelmente, podendo ser 
estimulada ou inibida pelo suprimento de N, quando promove um sombreamento intenso 
das folhas baixeiras ou reduz a reciclagem de N quando ele é limitante na planta. 
Portanto, a morfogênese do capim Marandu é influenciada positivamente pela adubação 
nitrogenada. Demostrando a importância da adubação nitrogenada durante o 
estabelecimento do pasto, e como estratégia para o bom manejo dessa forrageira. 
 
Palavras-chave: pastagem, gramíneas, nitrogênio. 

 
1 Doutorando (a) em Agronomia, Universidade Federal do Goiás, Goiânia, GO. 
2 Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Imperatriz, MA. 
* niedja.bc@gmail.com 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS E AS TAXAS DE 

INCIDÊNCIA DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE LONDRINA (PR) 

 

Thamy Barbara Gioia¹* 
 

RESUMO 

 
A hanseníase ou lepra, doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium 
leprae, ou bacilo de Hansen é considerada uma das dezessete doenças denominadas de 
“doenças negligenciadas”, dado o baixo investimento em pesquisas, produção de 
medicamentos e estratégias de controle. O Brasil encontra-se no 2º lugar no ranking 
mundial de casos, abaixo apenas da Índia. Trata-se de uma doença crônica que acomete 
principalmente os nervos periféricos, nervos superficiais como pele e troncos nervosos. 
Se não tratada de início pode evoluir, gerando incapacidades físicas como perda de 
sensibilidade, edemas e feridas. Tal situação pode expor o indivíduo acometido pela 
doença a situações de preconceito e exclusão social. Além das condições biológicas e 
genéticas de susceptibilidade natural a doença, estudos indicam que as condições 
socioeconômicas a que um indivíduo é exposto podem condicionar seu nível de 
vulnerabilidade a adquirir e recuperar-se da doença, de forma que, modelos que 
possibilitem a integração de variáveis socioeconômicas pode ser útil como 
instrumentalização de ações de planejamento para redução da taxa de incidência da 
doença e assistência médica. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar a 
associação entre variáveis socioeconômicas e as taxas de hanseníase observadas no 
período de 2009 a 2016 no Município de Londrina – PR. Para isto, foram utilizados dados 
disponibilizados pelo censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE (2010), e casos de hanseníase registrados no período de 2009-2016. A análise de 
associação foi realizada por meio de técnicas estatísticas de regressão múltipla. Os 
resultados indicaram que as variáveis: deficiência em abastecimento de água, deficiência 
em coleta de resíduos sólidos, porcentagem de analfabetismo e a porcentagem de 
domicílios com renda per capita de até ½ salários mínimos, explicam 65% da taxa de 
incidência de hanseníase com base no coeficiente de determinação múltiplo ajustado. 
 
Palavras-chave: hanseníase, determinantes sociais em saúde, regressão multivariada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Programa de Doutorado em Geografia - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - IESA. UFG, Campus 
Goiânia. 
*
 thamygioia@gmail.com  
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE HÍBRIDOS DE TOMATEIRO PARA 

PROCESSAMENTO INDUSTRIAL 

 
Zeuxis Rosa Evangelista1, Carolina Carvalho Rocha Sena1, Fábio Venturoli1, Abadia dos 

Reis Nascimento¹ 
 

RESUMO 
 
Goiás é o maior produtor de tomateiro para processamento industrial. Para tanto é 
primordial conhecer as características físico-químicas dos materiais vegetais disponíveis 
para melhor direcioná-los quanto à época de produção e melhor aptidão para consumo. 
Desse modo o objetivo do trabalho foi conhecer o híbrido que apresente as melhores 
características para as indústrias processadoras. O ensaio foi realizado em uma indústria 
processadora em Hidrolândia-GO. Foram estudados cinco híbridos de tomateiro para 
processamento industrial: (AP 533; BA 5630, BSP0033; BRS SENA e CVR 2081) em 
março de 2019, em sistema convencional de cultivo. O delineamento utilizado foi o de 
blocos ao acaso com cinco tratamentos e cinco repetições. Cada parcela experimental foi 
composta por 3 linhas duplas de 8m comprimento, espaçadas de 0,6 m entre as linhas e 
de 1,2 entre as filas duplas de plantas.  A colheita foi realizada manualmente aos 115 dias 
após o transplantio e foi levado para o Laboratório de Fitotecnia da Escola de Agronomia 
da Universidade Federal de Goiás em Goiânia-GO. O dendograma foi obtido por meio de 
UPGMA, considerando-se a distância euclidiana como coeficiente de semelhança. No 
laboratório foi avaliado o pH, o teor de sólidos solúveis, a acidez titulável, o índice de 
maturação, a Luminosidade, a cromaticidade, o ângulo Hue, a firmeza e a densidade dos 
frutos.  A análise multivariada possibilitou verificar que o híbrido AP 533 é o mais distinto 
entre os materiais estudados. 
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicum, qualidade, tomate determinado. 
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DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE ACESSOS DA COLEÇÃO NUCLEAR DE FEIJÃO 

 
Erica Munique¹* 

 
RESUMO 

 
O feijão comum, Phaseoulus Vulgaris, é uma espécie autógama pertencente à família 
Fabaceae. Seus grãos possuem elevado valor nutricional contendo altos níveis de 
proteínas, carboidratos e fibras. Sendo a leguminosa mais consumida do mundo e uma 
das principais fontes protéicas na alimentação da população brasileira. A diversidade 
genética é essencial para o melhoramento, pois fornece parâmetros para a identificação 
de genitores que ao serem cruzados possuem maior probabilidade de recuperar 
genótipos superiores nas gerações segregantes. O objetivo deste trabalho foi estimar a 
divergência genética entre acessos de feijão mesoamericano pertencentes à coleção 
nuclear, por meio de descritores agronômicos. Foram avaliados trezentos e setenta e seis 
acessos em casa de vegetação, na Embrapa Arroz e Feijão em Santo Antônio de Goiás, 
GO. Seis descritores agronômicos foram utilizados: massa de 100 grãos (M100), 
comprimento de grãos (CG), diâmetro dos grãos (DG), espessura de grãos (EG), 
comprimento da folha (CF) e diâmetro da folha (DF). Os dados obtidos foram submetidos 
a análises estatísticas: descritiva e multivariada. O intervalo mínimo e máximo variara de 
12,02 a 67,52 g para M100; 8,46 e 18,45 mm para CG; 5,65 e 10,99 mm (DG), 4,01 e 
7,80 mm (EG), 4,77 a 15,17 (DF), 8,46 a 18,45 (CF). O primeiro componente principal 
(M100) explicou 90.75% da variação existente entre os acessos e o segundo componente 
(CF) 6,30%. A análise de componentes principais foi eficiente para discriminar os 
acessos, sendo a maior distância genética entre os acessos BGF0007659 (DRK-Dark 
Red Kidney) e BGF0016052 (outros) (dij= 55.62) e a menor entre BGF0011778 (Carioca) 
e BGF0015477 (Carioca) (dij=0.27). Não foram observadas correlações significativas dos 
caracteres DF e CF com os demais caracteres. As demais correlações variaram de altas a 
moderadas, sendo significativas a 1% de probabilidade. A coleção nuclear apresenta 
variabilidade genética para todos os caracteres agronômicos avaliados, principalmente 
para M100 e EG, sendo potencialmente promissora para ser utilizada em programas de 
melhoramento para o mapeamento associativo de regiões genômicas envolvidas no 
controle genético destes caracteres. 
 
Palavras-chave: Dissimilaridade, variabilidade, Phaseoulus vulgaris.  
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