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INTRODUÇÃO 
A estévia (Stevia rebaudiana, Bert., Figura 1),  Asteraceae, é uma espécie perene, de 
folhas adocicadas utilizada na fabricação de produtos dietéticos que visam 
substituir o uso do açúcar convencional. O principio ativo da estévia leva o nome de 
esteviosideo , que possui propriedades glicosídicas trezentas vezes mais potentes 
que a sacarose.   
Entretanto a espécie não é domesticada e suas populações possuem ampla 
variabilidade genética, fato que dificulta o seu cultivo. 
Como a estévia tem sua maior concentração de principio ativo no período que 
antecede a seu florescimento, é importante que o florescimento da população 
cultivada seja simultâneo e quando possuir boa biomassa.  

OBJETIVOS 
Este projeto tem como objetivo selecionar entre uma população de meios irmãos 
de  Stevia rebaudiana indivíduos que possuam uma boa produção de folhas, boa 
capacidade de rebrotar e florescimento uniforme, visando com isso promover seu 
cultivo, de modo a oferecer uma nova opção agrícola aos produtores rurais. 

MATERIAL  E MÉTODOS 
As mudas utilizadas no experimento foram produzidas em casa de vegetação, a 
partir de plantas selecionadas. Sementes de cada planta selecionada foram colhidas 
separadamente formando famílias de meios irmãos. Esta avaliação está sendo 
realizada em um ensaio agrícola (Figura 2) em blocos casualizados, com 5 
repetições, por meio de análise de variância. Cada parcela é composta por 10 
plantas, conduzidas no espaçamento de 0,5 X 0,5 m (Figura 2). Foram avaliadas 36 
progênies  de meios irmãos quanto ao  tempo para início de floração.  
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FV GL SQ QM F 

bloco 4 0,49 0,12 3,26 * 

trat. 35 3,33 0,10 2,55 ** 

res. 140 5,22 0,04 

totais 179 9,03     

cv = 43,59 

média = 0,44% 

Apesar de ser um coeficiente alto, deve-se considerar que se trata de uma população em 
início de domesticação e que ainda apresenta grande variabilidade genética.  

TABELA 1: resultados da análise de variância  de 36 progênies de meios irmãos de  
Stevia rebaudiana para a característica florescimento tardio. 

FIGURA 1: Stevia rebaudiana 

Os resultados da análise de variância do experimento encontram-se na Tabela 1.  
Nela podemos ver que as progênies são diferentes entre si quanto ao ciclo de  
florescimento (F =2,55**; p ≤ 0,01). Estes resultados permitem prever que 
selecionando-se as famílias  de ciclo mais longo na próxima geração teremos um  
incremento genético para esta característica. Percebe-se pelos resultados que a 
área experimental não era homogênea (F = 3,26*; p ≤ 0,05) mostrando o acerto  
no delineamento em blocos casualizados adotado. A média de plantas que 
floresceram depois do solstício de verão foi de 44%  e o coeficiente de variação do 
experimento foi de 43,59 %.  

FIGURA 2: vista do ensaio agrícola 

Existe possibilidade de ganhos genéticos selecionando-se as progênies mais  
produtivas da população estudada;  
A área experimental não é homogênea. 


