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A Varronia curassavica conhecida como erva-baleeira, é uma planta medicinal e aromática 

pertencente à família Boraginaceae de ocorrência no Brasil. Seus principais usos se devem à 

presença do óleo essencial, com atividade antibacteriana, antiinflamatória e antireumática. Um 

Banco Ativo de Germoplasma (BAG) possibilita conservação dos recursos genéticos da espécie 

e, aliada ao conhecimento de sua diversidade genética, auxilia em estudos nos programas de 

melhoramento para escolha de genótipos superiores e de interesse econômico. Objetivou-se 

analisar a diversidade genética dos acessos do BAG de erva-baleeira da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), através de marcadores ISSR. Foi extraído DNA de 28 indivíduos, através do 

método CTAB 2% com modificações. Foram testados 18 primers ISSR, entre eles 14 foram 

polimórficos e informativos, produzindo um total de 149 bandas amplificadas, com 100% de 

polimorfismo. O método de agrupamento da Média Aritmética Não Ponderada (MANP) e a 

Análise de Componente Principal (ACP) dividiram os acessos em dois grandes grupos. Na 

matriz de similaridade de Jaccard houve variação de 0,24 a 0,78, indicando alta diversidade 

genética. Os acessos mais divergentes foram os provenientes de São Paulo/SP e Tomar do 

Geru/SE. Os acessos VCUR402 e VCUR403 apresentaram maior similaridade (78%), ambos são 

oriundos do município de Japaratuba/SE. Por meio dos marcadores ISSR, foi possível obter um 

perfil molecular único, além de estimar a variabilidade existente entre os acessos avaliados. Há 

significativos índices de diversidade genética no BAG de erva baleeira da UFS, sendo 

importantes para conservação dessa espécie e estudos futuros. 
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