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O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) pertencente à familia Euphorbiaceae está distribuído, 

principalmente, nas Américas, África e parte da Ásia. No Brasil, ocupa as regiões Nordeste, 

Sudeste e o Estado do Paraná. Com a possibilidade de produção de biodiesel por meio de 

espécies vegetais, esta espécie foi inserida como alternativa para fornecimento de matéria-prima, 

devido ao alto teor de óleo presente em suas sementes. Estudos da variabilidade genética por 

meio de estudos da diversidade fenotípica são importantes ferramentas ligadas à estratégias de 

melhoramento de plantas para esta cultura pouco trabalhada, pois auxiliam na caracterização dos 

acessos existentes de modo que a variabilidade existente possa ser melhor explorada para os 

caracteres de interesse. Além disso, essa caracterização visa facilitar a seleção de genótipos que 

possam ser utilizados como genitores em futuros cruzamentos direcionados. Assim, o objetivo 

do presente trabalho consistiu em  identificar acessos promissores de pinhão-manso por meio de 

avaliações de caracteres morfoagronômicos. Para tanto, foram avaliados comprimento, largura e 

massa de 10 frutos avaliados por planta, sendo estas provenientes de 50 acessos de Jatropha 

curcas que compõem o banco de germoplasma in vivo, pertencentes ao Departamento de 

Produção Vegetal da FCAV/UNESP Jaboticabal, SP, cujas plantas são oriundas de quatro 

Estados do Brasil. A análise estatística foi efetuada por modelos mistos por meio do programa 

SAS versão 10, indicou que os acessos 3, 29, 28 e 10 apresentaram os maiores valores de 

comprimento, largura e massa de frutos, sendo que o acesso 3 apresentou a maior massa (4,11g). 

Os valores de herdabilidade no sentido amplo foram 0,50; 0,18 e 0,38 para comprimento, largura 

e massa de frutos, respectivamente, indicando que estes caracteres são altamente influenciados 

pelo ambiente, fato esperado em função da natureza complexa de tais caracteres. Os coeficientes 

de correlação fenotípica de Pearson indicaram que o caráter largura de frutos possui alta 

correlação com comprimento e massa, sendo ambas significativas, porém os caracteres 

comprimento e massa não apresentaram correlação significativa entre si. Por meio dos resultados 

obtidos neste estudo, observou-se que o acesso 3 de Jatropha curcas, proveniente de Garanhuns 

- PE, é o mais promissor, visto que este possui o maior valor para massa de fruto, o que pode 

possibilitar uma maior área de acúmulo de óleo nas sementes. O estudo permitiu a caracterização 

do germoplasma presente no conjunto de acessos, para importantes caracteres agronômicos 

ligados ao frutos, permitindo a seleção para estes caracteres bem como a indicação de 

estratégicas de ganhos com a seleção nos programas de melhoramento genético. 
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