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Jatropha curcas L. é uma espécie perene, com alto teor de óleo (38%), considerada entre as 

oleaginosas mais promissoras para a produção de biodiesel e bioquerosene. Possui ciclo 

produtivo de até 40 anos e produtividade potencial de 2 t/ha de óleo. A espécie encontra-se em 

domesticação, sendo de suma importância para o seu melhoramento genético o conhecimento 

das estimativas dos parâmetros genéticos, da variabilidade e da associação genética entre 

características. Este trabalho avaliou as estimativas de parâmetros genéticos de 78 acessos de J. 

curcas, aos 48 e 60 meses pós-plantio, em dois anos de produção (2012/13 e 2013/14). 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, com duas 

testemunhas comuns por ensaio e 1376 plantas no total. Foram avaliadas as características peso 

de 50 frutos (P50F), peso de 100 sementes (P100S), em g, comprimento (CF) e largura (LF) do 

fruto, e comprimento (CS) e largura (LS) da semente, em mm. As análises estatísticas foram 

processadas utilizando os softwares selegen-Reml/Blup e Genes. Todas as características 

apresentaram baixo coeficiente de variação genética e baixos coeficientes de herdabilidade no 

sentido amplo. Com relação a P50F, P100S, CF, LF, CS e LS verificou-se baixa variabilidade 

genética entre acessos, com CVgi% variando de 0,54 a 1,24%. Estimativas de herdabilidade (h
2
g) 

também apresentaram baixas magnitudes. Com relação ao coeficiente de determinação da 

interação acessos x medições, os maiores valores observados foram para CF (0,24), P100S (0,19) 

e P50F (0,18). Já para a correlação genotípica através das medições, os maiores valores 

observados foram para CS (0,83) e LF (0,76), demonstrando que a interação, neste caso, é 

simples, não dificultando a seleção de materiais mais estáveis e de maior amplitude de 

adaptação. As maiores correlações significativas foram observadas entre CS e CF (0,66), LS e 

LF (0,63), P50F e LF (0,50), P50F e P100S (0,48) e entre P50F e CS (0,44). Embora estas não 

sejam as principais características-alvo o conhecimento de sua arquitetura genética, variabilidade 

e associação contribuem para consolidar o programa de melhoramento de J. curcas. 
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