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Os estudos sobre o comportamento genético da physalis são incipientes em condições de cultivo 

do Planalto Catarinense, dificultando os métodos de melhoramento a serem adotados na 

condução das populações. O objetivo do trabalho foi avaliar a variação fenotípica em populações 

submetidas a mutação e investigar o efeito da endogamia em gerações S2 de physalis. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação. Foram avaliadas 21 populações de physalis, 

oriundas de diferentes locais e submetidas às doses de 0, 100 e 200 Grays, por meio do agente 

mutagênico Cobalto
60

. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com cinco 

repetições. Em cada planta, foram autofecundados cinco frutos e cinco frutos deixados polinizar 

livremente. Os caracteres mensurados foram sólidos solúveis totais, massa de sementes, massa 

da cápsula, massa do fruto, diâmetro equatorial e polar do fruto. O modelo estatístico é escrito: 

Yijk = µ + popi + polzj + pop*polzij + εijk. Os dados foram submetidos a análise de variância 

multivariada (P<0,05). Foi elaborado dendrograma para a ilustração da variação fenotípica e 

formação de hipóteses, separadamente para cada tipo de polinização. A contribuição relativa dos 

caracteres para a dissimilaridade foi estimada pelo método de Singh (1981). O efeito da 

população*tipo de polinização foi significativo, evidenciando que as populações sofrem 

variações frente aos tipos de polinização. No dendrograma, as populações sob polinização livre 

de maior dissimilaridade foram Cav_0 e Peru_0. Em condição de autofecundação foram Cav_0 e 

Caçador_200. As populações agruparam-se de maneira distinta quanto aos dois tipos de 

polinização, de forma que o coeficiente de correlação de Pearson (r
2 

= 0,48) comprova a 

existência de diferenças quando correlacionadas as distâncias dos tipos de polinização. Os 

caracteres de maior contribuição para a dissimilaridade entre as populações foram massa do fruto 

e sólidos solúveis totais, considerando os dois tipos de polinização. Por meio dos contrastes 

multivariados, as populações que apresentaram diferença significativa, quando comparadas em 

ambos os tipos de polinização, foram Peru_0, Peru_100, Caçador_200, Colômbia_100 e 

Colômbia_200. Os resultados permitem levantar hipóteses quanto ao grau de homozigosidade 

e/ou heterozigosidade em que as populações se encontravam a partir do momento que foram 

autofecundadas artificialmente e o possível efeito da depressão pela endogamia. 
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