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O pequizeiro é a principal espécie frutífera nativa do Cerrado, pelo seu uso tradicional como 

alimento e pelo potencial econômico que representa. A variabilidade fenotípica de caracteres de 

frutos entre populações locais de pequizeiro é notória, o que representa um grande potencial 

para seleção de tipos mais apreciados pelos consumidores. A variação fenotípica de frutos pode 

resultar de diferenças ambientais entre as áreas de ocorrência ou por diferenças genéticas entre 

as populações. As diferenças genéticas surgem principalmente pelos efeitos de seleção e deriva 

genética. O presente trabalho teve como objetivo comparar a divergência fenotípica de 

caracteres de frutos e pirênios entre populações de pequizeiro com a divergência genética 

molecular estimada a partir de marcadores microssatélites. Para tanto, frutos coletados em 

matrizes de oito regiões do Cerrado foram avaliados para os caracteres: massa total do fruto 

(MTF), diâmetro transversal do fruto (DTF), diâmetro longitudinal do fruto (DLF), relação entre 

diâmetros transversal e longitudinal do fruto (DTF/DLF), número de pirênios (NP), diâmetro 

transversal do pirênio (DTP), diâmetro longitudinal do pirênio (DLP), relação entre diâmetros 

transversal e longitudinal do pirênio (DTP/DLP), massa total de pirênios (MTP), massa média 

do pirênio (MMP), rendimento de pirênios (MTP/MTF) e massa da casca (MC). Plantas das 

progênies derivadas das mesmas matrizes foram genotipadas usando oito locos microssatélites. 

Para cada variável quantitativa foi estimado o índice de divergência fenotípica entre regiões 

(PSR). Os valores de PSR foram comparados com o valor médio de divergência molecular entre 

regiões (FSR) estimado a partir de oito locos microssatélites, utilizando 10000 bootstraps sobre 

locos para FSR e os respectivos bootstraps paramétricos para PSR. Das 12 variáveis quantitativas 

analisadas, apenas duas (DTF/DLF e NP) não mostraram diferença significativa, entre os dois 

parâmetros. Para as demais houve superioridade significativa dos valores de PSR, que variaram 

de 0,168 para DTP/DLP a 0,710 para DTP, contra um valor médio de FSR de 0,067. O parâmetro 

PSR, embora possa conter efeitos ambientais, é um indicador do parâmetro análogo QSR que 

mede a divergência genética quantitativa entre as regiões. O parâmetro FSR pode ser tomado 

como uma medida da variação neutra devida ao balanço deriva/fluxo gênico e a superioridade 

dos valores de PSR é um indicador da ocorrência de seleção diversificadora, natural ou por ação 

humana, entre as populações das diferentes regiões.  
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