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RESUMO: A análise conjunta de variáveis qualitativas e quantitativas tem sido 
apontada como uma ferramenta útil para uma estimativa mais robusta da diversidade 
genética entre os acessos de uma coleção de germoplasma. O objetivo do presente 
trabalho foi promover a análise simultânea de variáveis qualitativas e quantitativas e 
posterior agrupamento para definição da diversidade genética entre genótipos de 
maracujá por meio do algoritmo de Gower. Foram avaliadas 13 características 
qualitativas e 23 quantitativas em 22 acessos procedentes da Coleção de maracujá da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os dados foram analisados de forma conjunta pelo 
algoritmo de Gower, detectando-se variabilidade para as variáveis qualitativas e 
quantitativas. Os quatro grupos formados permitiram a distinção precisa de acessos de 
maracujazeiros. O coeficiente de correlação cofenético da análise conjunta foi altamente 
significativo (CCC = 0.94**) quando comparado com os coeficientes das análises 
individuais. Foi possível identificar que dentro de um mesmo grupo existe similaridade 
entre os acessos. Contudo, entre os grupos, pode-se inferir sobre a presença de 
variabilidade para os descritores mínimos utilizados, indicando que estes genótipos 
podem ser utilizados como parentais em programas de melhoramento genético. 
Portanto, a análise simultânea de variáveis qualitativas e quantitativas utilizando o 
algoritmo de Gower foi eficiente na avaliação da diversidade genética entre os 
genótipos de maracujazeiros quando comparado com as análises individuais dessas 
variáveis. 
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