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Este trabalho teve o objetivo de avaliar o comportamento fenotípico e genotípico de cultivares e 

híbridos de manjericão (Ocimum basilicum L.), cultivados em quatro anos agrícolas no Estado de 

Sergipe. Foram avaliados os caracteres: massa seca de parte aérea; teor e rendimento de óleo 

essencial; e os compostos majoritários do óleo essencial dos híbridos (‘Sweet Dani’ x ‘Maria 

Bonita’, ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’, ‘Cinnamon’ x ‘Maria Bonita’, ‘Sweet Dani’ x 

‘Cinnamon’ e ‘Sweet Dani’ x ‘Genovese’) e cultivares parentais (‘Maria Bonita’, ‘Sweet Dani’, 

‘Genovese’ e ‘Cinnamon’). Foi realizado o agrupamento das médias e foram estimados 

parâmetros genéticos e fenotípicos. Constatou-se que linalol foi o composto majoritário da 

maioria dos genótipos. O híbrido Cinnamon x Maria Bonita obteve o melhor desempenho de 

massa seca de parte aérea (90,72 g planta
-1

) e rendimento de óleo essencial (2,37 mL planta
-1

) e 

apresentou dois compostos majoritários, (E)-cinamato de metila (41,93 %) e linalol (34,92 %). O 

híbrido Sweet Dani x Cinnamon apresentou 16,01 % de linalol e como composto majoritário (E)-

cinamato de metila (60,15 %). O híbrido Sweet Dani x Maria Bonita, apresentou como 

compostos majoritários linalol (58,83 %), geranial (15,20 %) e neral (11,46 %). Todos os 

caracteres expressaram alta porcentagem de coeficiente de determinação genotípico (> 90 %), 

coeficiente de variação genética (> 30 %) e da razão entre o coeficiente de variação genética e o 

ambiental (> 2 %). A maior correlação genotípica foi entre neral e geranial (r de 0,949 a 1,005). 

A maior parte da variação encontrada para os caracteres estudados é determinada pela variação 

genética dos genótipos. 
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