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O Brasil é mundialmente conhecido por apresentar elevada biodiversidade, cerca de 
1/4 do planeta. Diversas espécies apresentam potencialidade para a produção de 
medicamentos fitoterápicos, entre elas a Varronia curassavica, popularmente 
chamada de erva baleeira. Entretanto, pouco se sabe sobre a variabilidade genética. 
Para a melhoria deste panorama, programas de melhoramento genético de plantas 
estão buscado caracterizar a espécie. O objetivo deste trabalho foi avaliar descritores 
morfológicos e estimar parâmetros genéticos de genótipos de V. curassavica de 
diferentes populações nativas do Sul do Estado do Espírito Santo, com variações de 
altitude. Foram selecionados dezenove indivíduos de diferentes populações nativas da 
espécie contrastando com um genótipo (20) pré-melhorado da UNICAMP, todos 
propagados vegetativamente por miniestacas, cultivados sob condições de casa de 
vegetação na área experimental da UFES. Após quatro meses do desenvolvimento das 
plantas, foram aferidos o comprimento dos entrenós dos ramos principais (ERP) e 
comprimento dos entrenós dos ramos laterais (ERL). Os dados foram submetidos a 
análise de variância com uso do teste F, quando significativo, utilizou-se o teste de 
médias de Scott-Knott a 5% de probabilidade, com o auxílio do programa GENES. As 
variáveis ERP e ERL foram significativos (p<3,4), havendo a formação de dois 
grupos em cada variável, no ERP, os genótipos 1, 3, 7, 15, 17, 19 e 20 reuniram-se no 
grupo inferior de médias, deve-se ressaltar que o genótipo 20 é pré-melhorado, os 
demais formaram o grupo superior de médias. Ao analisarmos a ERL, verifica-se a 
formação do grupo inferior de médias com os genótipos 3, 7, 15 e 20, apresentaram 
formação similar na ERP, os demais genótipos formaram o grupo superior de médias. 
Pode-se constatar elevados valores de herdabilidade, sendo de 70,8 em ERP e 70,4 em 
ERL, o que é desejável para ser aceitos na seleção indireta. Os parâmetros CVg e CVe 
bem como a relação CVg/CVe apresentaram elevados valores, ratificando o uso 
dessas variáveis no processo de seleção indireta, os parâmetros também indicaram a 
presença de variabilidade entre as populações nativas, podendo estes serem utilizados 
em futuros programas de melhoramento genético de V. curassavica. (FAPES) 
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