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A demanda por energia limpa e renovável vem ganhando importância no quadro econômico 

mundial. Jatropha curcas L. destaca-se como uma das oleaginosas mais promissoras para a 

produção de biodiesel e bioquerosene e há demanda de cultivares melhorados. Diante disso, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o banco de germoplasma (BAG) de J. curcas e promover a 

seleção das melhores plantas por seus valores genético aditivo e genotípico. Quatro ensaios, com 

20 acessos cada, foram instalados em Araponga-MG, todos em blocos casualizados com quatro 

repetições e parcelas de quatro plantas, utilizando espaçamento 2 x 2 m, duas testemunhas 

comuns por ensaio e 1376 plantas no total. Os caracteres avaliados no quarto e quinto ano de 

cultivo (2012/13 e 2013/14) foram produtividade de frutos (PF), grãos (PG) e óleo (PO), em kg 

ha
-1

, e teor de óleo (TO), em %. PG e PO apresentaram valores menores em 2014 

(respectivamente 236 kg ha
-1

 e 64 kg ha
-1

) com relação a 2013 (respectivamente 851 kg ha
-1

 e 

309 kg ha
-1

). O mesmo comportamento foi observado para PF e TO. Nas estimativas de 

parâmetros genéticos, PG e PO apresentaram coeficientes de herdabilidade no sentido restrito de 

51,50% e 50,76%, respectivamente. A seleção de famílias quanto à PF, PG, PO e TO através do 

valor genético aditivo proporcionou ganhos médios de 40,5; 46,3; 47,9 e 3,5%, respectivamente. 

A seleção com relação apenas a PO proporcionou um ganho médio de 157%, elevando a média 

populacional de 190 kg ha
-1

 de óleo para 488 kg ha
-1

. A seleção através do valor genotípico 

proporcionou ganho médio de 163%. PO apresentou correlações genotípicas positivas com PF 

(0,96), PG (0,99) e TO (0,38). O ataque intenso do inseto-praga Pachycoris sp e o baixo índice 

pluviométrico reduziram a produção de grãos e o teor de óleo nas sementes nos acessos. O BAG 

avaliado contém alta variabilidade para o programa de melhoramento genético que foca o 

aumento da produtividade de óleo. A alta correlação de PO com PF e PG significa que a seleção 

de plantas produtivas em óleo conduz também à seleção de plantas produtivas em grãos e frutos, 

além do alto teor de óleo nas sementes. O programa de melhoramento de Jatropha curcas L. da 

UFV entra em um novo estágio, a partir desses resultados. 
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