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Atualmente a preocupação mundial com as mudanças climáticas é tema corriqueiro de várias 

reuniões internacionais, sendo os combustíveis fósseis um dos principais emissores dos gases 

que causam esse efeito. Assim, vários países têm investido em pesquisas de espécies promissoras 

para produção de biocombustíveis. Dentre estas espécies destaca-se o pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.) pelo alto teor de óleo encontrado em suas sementes e também pela facilidade em 

transformar este óleo em biocombustível. Apesar das sementes serem ricas em óleo e proteína 

bruta elas são altamente tóxicas, portanto é importante conseguir genótipos altamente produtivos, 

com alto teor de óleo nas sementes e genótipos não tóxicos. Assim, os objetivos deste trabalho 

foram verificar a existência de variabilidade genética entre as famílias de meio-irmão e 

selecionar as melhores famílias para as características: produção, teor de óleo e ausência de 

toxidez. O experimento foi implementado em delineamento em blocos ao acaso, com duas 

repetições e cinco plantas por parcela considerando a produção de grãos dos anos agrícolas de 

2010 a 2014. As parcelas foram avaliadas em produção de grãos (g/planta), peso de 100 

sementes (gramas), teor de óleo das sementes e a concentração de éster de forbol (mg/g). Foram 

estimados os parâmetros genéticos e ambientais bem como a diversidade genética utilizando os 

métodos de agrupamento de Tocher e Hierárquico (UPGMA). O ganho de seleção também foi 

estimado via metodologia padrão, ganho direto e indireto e quatro índices de seleção com 

diferentes pesos econômicos. Os índices de seleção utilizados foram o índice de Smith-Hazel, 

índice de base, índice de rank e índice de Pesek-baker. Os resultados evidenciaram que existe 

variabilidade genética entre as famílias de meio-irmão avaliadas. Os métodos de agrupamento 

formaram um grande grupo abrangendo 96% das famílias avaliadas, quatro grupos contendo de 

uma a três famílias pelo método de Tocher e três grupos contendo de uma a seis famílias pelo 

método de UPGMA. Verificou-se que a interpretação e utilização errada de algumas 

metodologias como, por exemplo, seleção por ganho direto e indireto, ou alguns métodos de 

índice de seleção podem inviabilizar o programa de melhoramento uma vez que não permitem 

selecionar simultaneamente as características de importância do programa, tais como: alta 

produtividade, maior teor de óleo nas sementes e menor quantidade de éster de forbol. No 

entanto, metodologias mais simples como índice de rank e Pesek-Baker foram satisfatórias. 

Dessa forma pelo índice de Pesek-Baker utilizando peso econômico aleatório foi possível 

selecionar vinte melhores famílias e obter ganhos genéticos para todas as características de 

importância econômica. Estas famílias serão cruzadas posteriormente em formato dialelo para 

obter os genótipos para o próximo ciclo de seleção do programa de melhoramento da cultura do 

pinhão-manso. 
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