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No Brasil está agrupada aproximadamente 25% da diversidade mundial de espécies 
com potenciais para a produção de medicamentos fitoterápicos. Uma espécie muito 
utilizada é a Varronia curassavica, também conhecida como erva baleeira. A 
utilização de marcadores morfofisiológicos juntamente com a estimativa de 
parâmetros genéticos é de suma importância para os programas de melhoramento 
genético dessa espécie, por auxiliarem na seleção indireta de genótipos superiores. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar descritores morfológicos e estimar seus 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 e um genótipo pré-melhorado 
da UNICAMP, os quais foram 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 laterais (CRL), com o auxílio de uma régua milimetrada, e o 
número de ramos laterais (NRL). Os dados foram tratados e, após atendidas as 
pressuposições do modelo, foi realizada a análise de variância e as médias foram 
submetidas ao teste de médias de Scott-Knott a 5% de probabilidade, com o auxílio 
do programa GENES. Os dados de CRL e NRL evidenciaram que os mesmos podem 
ser usados como marcadores morfológicos, uma vez que os parâmetros genéticos 
estimados se apresentaram acima do parâmetro de seleção estipulado na literatura. A 
herdabilidade foi de 79,9 (CRL) e 79,6 (NRL), em que valores acima de 70 são 
aceitos para a seleção indireta. Os parâmetros CVg e CVe também são utilizados para 
a seleção indireta no melhoramento vegetal. Comparando-se os dois descritores, 
observa-se que o NRL possibilita maior confiabilidade para a seleção indireta de 
genótipos superiores, uma vez que os parâmetros CVg e CVe foram maiores do que 
do CRL. Porém, os dois descritores podem ser considerados como marcadores 
morfofisiológicos confiáveis para a seleção indireta de genótipos de V. curassavica 
em relação ao parâmetro CVg/CVe, pelo valor estimado ser acima da unidade. Com 
base nos parâmetros genéticos estimados dos descritores CRL e NRL, evidencia-se 
que os mesmos podem ser utilizados na seleção indireta de genótipos de V. 
curassavica. (FAPES) 
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