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Jatropha curcas L. é uma espécie perene pertencente à família Euphorbiaceae promissora para 

biodiesel e bioquerosene. Devido ao seu alto teor de óleo oléico e grande produtividade de 

frutos, apresenta grande potencial para fins energéticos. Ainda não domesticada, pouco se 

conhece da sua estrutura genética. A seleção com base em dados fenotípicos para valores 

genéticos aditivos e valores genotípicos pode ser eficiente para a obtenção de genótipos 

melhorados. O objetivo do trabalho foi predizer os ganhos genéticos com a seleção dos melhores 

indivíduos e clones, em 121 famílias de J. curcas . O experimento foi instalado em Araponga, 

MG, em látice 11 x 11, com três repetições e quatro plantas por parcela, totalizando 1452 

plantas, no espaçamento de 2 x 2 m. Os caracteres avaliados os anos agrícolas de 2012/2013 e 

2013/2014 que corresponderam, respectivamente, ao quarto e quinto ano de (48 e 60 meses) 

cultivo foram produtividade de frutos (PF), grãos (PG), com umidade de 11%, e óleo (PO), em 

kg.ha
-1

, e teor de óleo (TO), em %. As análises estatísticas foram processadas utilizando o 

software Selegen-REM/BLUP. Na seleção das 20 melhores famílias, os caracteres PF, PG, TO e 

PO contribuíram com 30%, 31%, 4% e 34% do ganho médio predito. Dada à magnitude do 

ganho genético para PO (34%) e considerando ser este o produto final de interesse para a 

produção de biodiesel, a seleção de indivíduos e clones baseada em PO é recomendada. O ganho 

genotípico predito (66%) foi superior ao genético aditivo (56%), o que indica maiores 

possibilidades de ganhos com a implantação de plantios clonais. No entanto, cabe ressaltar que a 

seleção dos melhores indivíduos, com base no sistema de propagação (assexuada ou sexuada), 

está intimamente ligada aos objetivos do programa de melhoramento da espécie. Na seleção dos 

20 melhores indivíduos para semente, sete foram coincidentes para clone. Os resultados aqui 

apresentados demonstram o potencial da população de J. curcas para fins de melhoramento 

genético. 
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