
SELEÇÃO DE PROGÊNIES DE PINHÃO-MANSO COM ALTA 

PRODUTIVIDADE, ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE 

FENOTÍPICA VIA MODELOS MISTOS 

Bruno Galvêas Laviola
1
;
 
Paulo Eduardo Teodoro

2
; Rhayanne Dias Costa

3
; Rodrigo Barros 

Rocha
4
  

1
Embrapa Agroenergia, Parque Estação Biológica (PqEB), W3 Norte (final), CEP 70770-901 

Brasília, DF, Brasil. E-mail: bruno.laviola@embrapa.br 

2
Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia - área de concentração: 

Produção Vegetal da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de 

Aquidauana (UEMS/UUA).E-mail: eduteodoro@hotmail.com 

3
Bolsista DTI-C/CNPq, Embrapa Agroenergia, Parque Estação Biológica (PqEB), W3 Norte 

(final), CEP 70770-901 Brasília, DF, Brasil. E-mail: rhdico@gmail.com;  

4
Embrapa Rondônia, Rodovia BR-364, Km 5,5, Zona Rural Caixa Postal: 127 CEP: 76815-800, 

Porto Velho, RO. E-mail: rodrigo.rocha@embrapa.br 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa perene, com potencial para produção de óleo 

de alta qualidade para a produção de biodiesel. A espécie encontra-se em fase de domesticação, e ainda 

não há cultivares e sistema de cultivo validados para as diferentes regiões produtoras no País. Assim, a 

seleção de genótipos de alta adaptabilidade e estabilidade produtiva corresponde a uma das etapas mais 

importantes para a indicação de cultivares para diversas regiões com potencial de expansão da cultura. 

Recentemente, o método de modelos mistos (REML/BLUP) tem sido empregada para estudar os 

efeitos da interação genótipo x ambiente (G x E) em várias culturas, como: arroz, feijão, cana-de-

açúcar, cajueiro e eucalipto, porém ainda não foi aplicada com esta finalidade no melhoramento 

do pinhão-manso. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar via modelos mistos os parâmetros 

genéticos e selecionar, simultaneamente, progênies cultivadas em três regiões do Brasil que 

reúnam alta adaptabilidade e estabilidade da produção. A partir de seleção fenotípica prévia 

(seleção massal), foram instalados três testes de progênies em 2008, nos municípios de 

Planaltina-DF, Nova Porteirinha-MG e Pelotas-RS. Os ensaios foram implantados com 18 

famílias de meio irmãos (15 planas por família), em delineamento em blocos ao acaso, 3 

repetições e 5 plantas por parcela e espaçamento de 4 x 2 m (1.250 plantas/ha). Os parâmetros 

genéticos foram estimados pelo método REML/BLUP, e a seleção baseou-se no método da 

média harmônica do desempenho relativo dos valores genéticos (MHPRVG), em três estratégias: 

seleção com base no valor genético predito, tendo-se considerado o desempenho médio das 

progênies em (i) todos os ambientes (sem efeito de interação) ou o desempenho em (ii) cada 

ambiente (com efeito da interação); e (iii) seleção simultânea quanto à produtividade de grãos, 

estabilidade e adaptabilidade. A eficiência da seleção foi interpretada a partir das estimativas de 

ganho de seleção obtidos com as diferentes estratégias. A herdabilidade da média dos genótipos 

foi de 0,83, com acurácia seletiva de 0,93, que indicam que as condições experimentais foram 

adequadas e foi alta a precisão na seleção das melhores progênies. O coeficiente de determinação 

dos efeitos da interação genótipo x ambiente foi de baixa magnitude (0,13), o que sugerem 

tendência de manutenção da superioridade das progênies avaliadas nos diferentes ambientes 

testados. As progênies 804 e 811 apresentaram alta adaptabilidade e estabilidade, se destacando 

em todos os ambientes testados. Houve coerência entre as estatísticas ĝμ̂  , MHVG, PRVG e 

MHPRVG na discriminação das progênies mais produtivas e com alta adaptabilidade e 

estabilidade, indicando que as mesmas podem fazer parte da rotina de seleção dos programas de 

melhoramento do pinhão-manso. 
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