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Jatropha curcas L. é uma espécie perene que apresenta elevado potencial para a produção de 

biocombustíveis (biodiesel e bioquerosene). Ainda não existe cultivar da espécie no Brasil e 

pouco se conhece sobre sua estrutura genética. Dessa forma, a estimação de parâmetros 

genéticos se faz necessária, não só para caracterizar a estrutura genética da população, mas 

também para inferir sobre a sua variabilidade genética e predizer ganhos com seleção. O objetivo 

do trabalho foi estimar parâmetros genéticos para os caracteres produtividade de frutos (PF), 

grãos (PG) e óleo (PO), percentual de casca (PC) e teor de óleo (TO), avaliados em 121 

progênies de meias-irmãs, em dois anos agrícolas (2012/13 a 2013/14), analisando plantas com 

48 e 60 meses de campo. O experimento foi instalado no campo experimental de Araponga, da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Araponga-MG. Utilizou-se de Látice 11 x 11, com 

três repetições e quatro plantas por parcela, totalizando 1452 plantas no espaçamento de 2 x 2 m 

e uma testemunha. As análises estatísticas foram processadas utilizando o software selegen-

REML/BLUP. No primeiro ano agrícola, verificou-se a existência de variabilidade entre 

progênies. No entanto, para todos os caracteres, as estimativas de variância residual foram 

superiores em relação à variância genética. No segundo ano, o caractere TO apresentou maior 

potencial para seleção, seguido de PO, PF e PG. No entanto, o baixo coeficiente de variação 

genética individual (CVgi=6,08%) apresentado por TO sugere a seleção com base nos caracteres 

de produtividade (PF, PG e PO). Na análise conjunta dos dados (dois anos agrícolas), verificou-

se que o CVgi dos caracteres avaliados apresentou valores de 3,07 a 30,03%, demonstrando a 

existência de variabilidade genética. Estimativas de herdabilidade (ha²) variaram entre 0,19 e 

0,23, revelando situação favorável para a seleção de todos os caracteres, exceto PC que 

apresentou herdabilidade baixa (0,08). Esses valores conduziram a acurácias de moderadas a 

altas para PF (0,54), PG (0,55), TO (0,70) e PO (0,56), evidenciando precisão satisfatória para a 

seleção. Valores médios de repetibilidade (30 < r < 0,60) foram obtidos para os caracteres PF 

(0,54), PG (0,52), TO (0,30) e PO (0,51), indicando que as progênies mantiveram sua 

superioridade ao longo dos anos. A análise conjunta dos dois anos agrícolas demonstra situação 

favorável com a seleção baseada em todos os caracteres, exceto PC. A variabilidade genética 

entre as progênies permite a seleção de genótipos para compor o programa de melhoramento da 

espécie. 
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