
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DIALÉLICO PARA CARACTERES 
AGRONÔMICOS EM PINHÃO-MANSO (Jatropha curcas L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULISSES ANDRADE SANTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS 

 
 
 
 

ULISSES ANDRADE SANTANA 
 
 
 
 
 

ESTUDO DIALÉLICO PARA CARACTERES AGRONÔMICOS EM PINHÃO-
MANSO (Jatropha curcas L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Sergipe, como parte das exigências 
do Curso de Mestrado em Agroecossistemas, 
área de concentração em Produção em 
Agroecossistemas, para obtenção do título de 
“Mestre em Ciências”. 
 
 
 
 
Orientadora 

Prof. Drª. Renata Silva Mann 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO CRISTÓVÃO 
SERGIPE – BRASIL 

2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

              

  
Santana, Ulisses Andrade 

S232e     Estudo dialélico para caracteres agronômicos em pinhão-
manso (Jatropha curcas L.) / Ulisses Andrade Santana ; 
orientadora Renata Silva Mann. – São Cristóvão, 2013. 
    47 f.  
 
    Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Universidade 
Federal de Sergipe, 2013. 
 

   O       
1. Pinhão-manso 2. Genética quantitativa. 3. Biodiesel. 4.  

Capacidade geral de combinação. 5. Capacidade específica de 
combinação. I. Man, Renata Silva, orient. II. Título 

                                                                            
   
                                                   CDU: 582.682.1 
 

                                      

 

 

 

 



 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citando o ilustre Machado de Assis: Ao verme 

que primeiro roer as frias carnes do meu 

cadáver dedico como saudosa lembrança esta 

dissertação. 

Dedico 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Federal de Sergipe e ao Programa de Pós-Graduação em 

Agroecossistemas, pela oportunidade de realização do curso de mestrado. 

A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – pela 

oportunidade de manutenção no curso pela concessão de bolsa de estudo. 

À Profª. Drª. Renata Silva Mann, pela orientação proporcionada durante estes dois 

anos. 

À Mayara Silva Nascimento, companheira em todos os momentos, pelo incentivo 

dado para o término deste trabalho. 

Aos amigos Joel Conceição Costa e Michelle Conceição Vasconcelos, pela grande 

colaboração na implantação do projeto para a realização deste trabalho. 

 Enfim, a todos que de algum modo contribuíram para que este trabalho fosse 

executado. 

 



BIOGRAFIA 

 

Ulisses Andrade Santana nasceu em Paripiranga-BA, em 1986. Filho de Agricultores, 

com forte relação com o campo, formou-se em Engenharia Agronômica na Universidade 

Federal de Sergipe em 2010. Durante a graduação foi bolsista de iniciação científica com 

orientação da Profª. Drª. Renata Silva Mann.  

 



SUMÁRIO 
 

Página 

LISTA DE FIGURAS  ......................................................................................................... I 

LISTA DE TABELAS  ........................................................................................................ I 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS  .................................................. Ii 

RESUMO  ............................................................................................................................ Iii 

ABSTRACT  ........................................................................................................................ Iv 

1. INTRODUÇÃO  .............................................................................................................. 1 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  ........................................................................................... 3 

2.1 Descrição da espécie (Origem, botânica e morfologia) ............................................. 3 

2.2 Aspectos socioeconômicos  ....................................................................................... 6 

2.3 Melhoramento genético do pinhão-manso  ................................................................ 8 

      2.3.1 Uso de cruzamentos dialélicos na estimativa de parâmetros genéticos ............ 11 

      2.3.2 Capacidade Geral de Combinação (CGC)  ....................................................... 12 

      2.3.3 Capacidade Específica de Combinação (CEC)  ................................................ 13 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  ........................................................................................... 15 

4. RESULTADOS  ............................................................................................................... 18 

4.1 Estudo dialélico  ......................................................................................................... 18 

4.2 Parâmetros e correlações genéticas  ........................................................................... 23 

4.3 Considerações finais  ................................................................................................. 27 

5. CONCLUSÕES  .............................................................................................................. 29 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ............................................................................ 30 

ANEXOS  ............................................................................................................................ 35 
 



i 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1. Esquema dialélico incluindo nove híbridos (F1s) de pinhão-manso (Jatropha  

curcas L.) entre os genitores do grupo 1 versus 2. UFS, São Cristóvão-SE, 2012. 

TABELA 2. Resumo da análise de variância. 

TABELA 3. Valores e significâncias dos quadrados médios da análise dialélica pelo método 

de Griffing (1956) adaptado para dialelos parciais, para três caracteres em pinhão-manso 

(Jatropha curcas L.). São Cristóvão: UFS, 2012. 

TABELA 4. Médias de híbridos F1 de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) para os caracteres 

no cruzamento dialélico parcial. São Cristóvão: UFS, 2012. 

TABELA 5. Estimativas dos efeitos da Capacidade Geral e Específica de Combinação, em 

cruzamento dialélico parcial em pinhão-manso (Jatropha curcas L.). São Cristóvão-SE: UFS, 

2012. 

TABELA 6. Estimativas de variância genética (σg2), ambiental (σe2), fenotípica (σf
2) e 

herdabilidade no sentido amplo (h2) para caracteres em híbridos de pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.). UFS, São Cristóvão, 2012. 

TABELA 7. Contribuição relativa de caracteres (%) para diversidade genética obtida pelo 

método de Singh (1981). UFS, São Cristóvão, 2012. 

TABELA 8. Valores das estimativas de correlação entre caracteres em híbridos de pinhão-

manso (Jatropha curcas L.). UFS, São Cristóvão, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

PNPB Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

EU European Union – Comunidade Europeia 

B2       Mistura de 2% de biodiesel ao diesel  

ANP Agência Nacional de Petróleo 

ASTM American Society of Tests and Materials - Sociedade Americana de Testes e Materiais 

CFPP Ponto de tomada do filtro a frio 

CO2 Dióxido de Carbono 

F1 Primeira geração filial de um cruzamento 

CGC Capacidade Geral de Combinação 

 Estimativa da CGC  

i Estimativa da CGC para o Grupo 1 

j Estimativa da CGC para o Grupo 2 

CEC Capacidade Específica de Combinação 

Ŝij Estimativa da CEC  

PR Rendimento de grãos em kg ha-1  

AP Altura da Planta 

NRS Número de ramos secundários 

NFF Número de flores femininas 

DC Diâmento do Colo 

P100 Massa de 100 sementes 

AR Altura de Ramificação 

DCO Diâmetro de Copa 

MAPA  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

CV Coeficiente de variação 

σg
2      Variância Genética 

σe
2      Variância Ambiental 

σf
2      Variância Fenotípica 

h2        Herdabilidade no sentido amplo 

CVgi   Coeficiente de variação genética aditiva individual 

CVe    Coeficiente de variação residual 

 

 



iii 

RESUMO 

SANTANA, Ulisses Andrade. Estudo dialélico para caracteres agronômicos em pinhão-
manso (Jatropha curcas L.). São Cristóvão: UFS, 2013. 47p. (Dissertação – Mestrado em 
Agroecossistemas).* 
 
O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma espécie oleaginosa da família Euphorbiaceae 
com ampla distribuição em regiões tropicais.  A qualidade de óleo e alto teor nas sementes, 
perenicidade e rusticidade fazem desta espécie uma matéria-prima potencial para produção de 
biodiesel. Todavia, o sucesso desta inserção passa por pesquisas que vão desde a prospecção 
de materiais genéticos divergentes, até a seleção e obtenção de cultivares produtivos. Nesse 
contexto, esse trabalho teve por objetivo avaliar a capacidade combinatória de acessos de 
pinhão-manso, para caracteres de interesse agronômico, bem como, obter informações acerca 
de parâmetros genéticos associados a caracteres morfo-agronômicos, e investigar a correlação 
entre estes. O trabalho foi realizado na Fazenda experimental da UFS durante o ano de 2012 
em híbridos de pinhão-manso avaliados até os 24 meses de idade. O delineamento 
experimental empregado foi em blocos casualizados com três repetições e parcelas compostas 
por seis plantas. Os caracteres avaliados foram rendimento de sementes (PR), altura de planta 
(AP), número de ramos secundários (NRS), número de flores femininas do racemo floral 
(NFF), diâmetro de caule (DC), massa de 100 sementes (P100), altura de ramificação (AR) e 
diâmetro de copa (DCO). A capacidade geral de combinação (CGC) foi significativa para as 
variáveis PR, DC, NRS e AR (Grupo 1) e para P100 e NRS (Grupo 2), enquanto a capacidade 
específica de combinação (CEC) foi significativa para as variáveis NFF e NRS. A soma de 
quadrados devido à CGC foi maior que a soma de quadrados devido à CEC para a maioria dos 
caracteres, indicando que os locos de efeito aditivo têm maior importância que os locos de 
efeito dominante. Os genitores JCUFS-04 e JCUFS-05 se destacaram dos demais quanto à 
concentração de alelos favoráveis. As estimativas consistentes dos coeficientes de variação 
genética permitem inferir sobre a existência de variabilidade genética significativa entre os 
híbridos obtidos. Os caracteres que mais contribuíram para a diversidade genética encontrada 
entre a populações foram, NFF (20,99%), DC (16,83%), PR (15,06%) e NRS (14,06). Altas e 
significativas correlações genotípicas positivas foram registradas entre (NRS), (DC), (DCO) e 
o rendimento de grãos (PR).  

Palavras-chave: Genética quantitativa, CGC, CEC, biodiesel. 
 
___________________ 
 

* Comitê Orientador: Renata Silva Mann – UFS (Orientadora). 
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ABSTRACT 

SANTANA, Ulisses Andrade. Diallel study for agronomic traits in physic nut (Jatropha 
curcas L.). São Cristóvão: UFS, 2013. 47p. (Dissertation – Master Program in 
Agroecosystem).* 

The physic nut (Jatropha curcas L.) is oilseed species belonging to Euphorbiaceae family 
with a widespread distribution in tropical regions.  The quality and high oil content in seeds, 
perenicity and rusticity makes this species a potential feedstock for biodiesel production. 
However, the success of this insertion involves research ranging from the exploration of 
divergent genetic materials to selection and acquisition of productive cultivars. In this context, 
this study aimed to assess the combining ability of jatropha access for agronomic traits of 
interest, as well as information about genetic parameters associated with morphological and 
agronomic characters, and investigate their correlations. The study was carried out in the 
Experimental Farm of the UFS during the year 2012 in hybrids of jatropha evaluated up to 24 
months. The experimental design was in randomized blocks with three replications and plots 
with six plants. There were evaluated seed yield (PR), plant height (PH), number of secondary 
branches (NRS), the number of female flowers (NFF), stem diameter (DC), 100-seed weight 
(P100 ), branching height (AR) and crown diameter (DCO). The general combining ability 
(GCA) was significant for the variables PR, DC, NRS and AR (Group 1) and P100 and NRS 
(Group 2), whereas specific combining ability (SCA) was significant for variables NFF and 
NRS. The sum of squares due to GCA was higher than the sum of squares due to SCA for the 
majority of traits, indicating that the additive effects of loci are more important than the 
dominance effect loci. The genitors JCUFS-04 and JCUFS-05 highlight from the others for 
concentration of favorable alleles. The consistent estimation of the coefficient of genetic 
variation allows us to infer the existence of significant genetic variability among hybrids. The 
characters which more contributed to genetic diversity were NFF (20.99%), DC (16.83%), PR 
(15.06%), and NRS (14.06). High, significance and positive genotypic correlations were 
recorded among (NRS), (DC), (DCO) and grain yield (PR). 

Key-words: Quantitative genetics, GCA, SCA, biodiesel. 
 
___________________ 
 

* Guidance Committee: Renata Silva Mann – UFS (Orientadora). 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda por combustíveis limpos e renováveis faz dos biocombústiveis 

uma alternativa viável diante de um mercado estratégico como o de energia. Entre as 

inúmeras opções de biocombustíveis, destaca-se o biodiesel, um biocombustível produzido a 

partir de óleos vegetais e que pode ser usado diretamente em motores de combustão interna na 

forma pura, ou em mistura com o óleo diesel em qualquer proporção. 

O governo brasileiro criou, em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNBP) que tem por objetivo implantar de forma sustentável, a produção e o uso de 

biodiesel no país (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011). Várias 

espécies foram escolhidas, com a finalidade de atender ao programa, entre matérias-primas 

consolidadas e outras com potencial. Dentre estas o pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é 

considerado uma matéria-prima potencial para a produção de biodiesel. Características, como 

a boa qualidade, e o alto teor de óleo encontrado em suas sementes e a expectativa de se obter 

alto rendimento de grãos com o seu cultivo fomentam a aposta nesta espécie.  

A despeito do potencial desta oleaginosa para as pretensões comerciais, existe o fato 

da mesma não ser uma espécie melhorada, não existindo cultivares disponíveis para produção 

em diferentes regiões. Dessa maneira, o sucesso da cultura depende da implantação de 

programas de melhoramento genético, voltados à obtenção de cultivares. 

As fases iniciais de um programa de melhoramento são a prospecção e caracterização 

do material genético obtido. Entre os procedimentos adotados para a caracterização de uma 

espécie vegetal, destaca-se a avaliação morfológica. Trabalhos sobre caracteres agronômicos 

relacionados à produção, suas correlações, bem como o controle genético destes são muito 

importantes para o melhoramento genético do pinhão-manso.  

Por conseguinte, uma etapa muito criteriosa é a seleção de genitores que possuam 

capacidade combinatória suficiente para formar gerações segregantes com maior potencial 

agronômico, de onde se espera obter pelo menos um genótipo superior à média. Entre os 

métodos mais utilizados para a seleção de genitores com base na análise combinatória está a 

análise dialélica. Sua finalidade é analisar um conjunto de cruzamentos entre diferentes 

acessos, genótipos ou cultivares e obter estimativas que auxiliem na escolha das melhores 

combinações, levando-se em consideração características de interesse no melhoramento da 

espécie. Dentre os caracteres de interesse no programa de melhoramento genético do pinhão-

manso estão: produção de grãos, teor de óleo, altura de plantas, diâmetro de caule, número de 

ramos, número de flores femininas por racemo floral, diâmetro de copa, entre outras. 
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Dado ao contexto, este trabalho visa contribuir para o melhoramento genético da 

espécie. Para isso, os objetivos traçados foram: avaliar cruzamentos em esquema dialélico e 

estimar a capacidade de combinação para caracteres morfológicos e agronômicos em pinhão-

manso aos 24 meses de idade; obter informações acerca de parâmetros genéticos associados 

aos caracteres morfo-agronômicos; investigar a associação de cunho genético entre os 

caracteres avaliados e a importância destes para a diversidade encontrada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Descrição da espécie (Origem, botânica e morfologia) 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) integra a família Eufhorbiaceae, a mesma da 

mamona (Ricinus cammunis L.), mandioca (Manihot esculenta) e seringueira (Hevea 

brasiliensis). O gênero Jatropha contém aproximadamente 160 espécies de plantas, sendo o 

pinhão-manso a mais importante, devido às utilidades medicinais, ornamentais e como 

matéria-prima para a produção de biodiesel (NUNES et al., 2007) 

A espécie J. curcas é popularmente conhecida por diversos nomes, a saber: pinhão-

manso, pinhão-de-purga, pinhão-de-cerca, pinhão-paraguaio (Brasil) physic nut, purging nut 

(EUA) pinoncillo (México), tempate (América Central), sabudam (Tailândia) e purguera 

(Portugal).  

A origem do pinhão-manso não é um consenso, entretanto, se relata a América Central 

como provável centro de origem da espécie. É encontrado de forma espontânea nas regiões 

tropicais e intertropicais, já nas regiões temperadas seu número é reduzido (ARRUDA et al., 

2004). 

A espécie tem ampla distribuição nativa no México, América Central, Brasil, Bolívia, 

Peru, Argentina e Paraguai. Embora, também esteja presente em muitos países da África e 

Ásia, sendo cultivada em alguns deles (OPENSHAW, 2000; ACHTEN et al., 2008). 

No Brasil pode ser encontrado desde a região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, até o 

Estado do Paraná. Sua distribuição geográfica é bastante vasta devido à rusticidade e 

resistência à longas estiagens, sendo adaptável às condições edafoclimáticas muito variáveis 

(ARRUDA et al., 2004; SATURNINO et al., 2005). 

Como descrição geral, o pinhão-manso é um arbusto grande, medindo entre 2 e 5 m de 

altura, de crescimento rápido e ciclo de vida perene. As estimativas de sua expectativa de vida 

são altas, podendo alcançar 50 anos. Suas plantas possuem crescimento articulado, com 

descontinuidade morfológica e podem perder as folhas durante uma época do ano, sendo 

classificadas como caducifólias (ACHTEN et al., 2008; KUMAR & SHARMA, 2008). 

O sistema radicular do pinhão-manso possui uma raiz principal pivotante e raízes 

secundárias pouco ramificadas. Seu tamanho é variável e acompanha a projeção da copa 

(KRISHNAMURTHY et al., 2012). Ainda, segundo o mesmo autor, o sistema radicular do 

pinhão-manso é considerado raso, a maior parte das raízes está localizada na seção do solo 

compreendida entre 0 - 30 cm. A distribuição é esparsa com uma grande rede de raízes finas 

distribuídas na superfície horizontal do solo. 
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O caule ou fuste é constituído de lenho mole, pouco resistente e ramificado desde a 

base. Todos os ramos da planta possuem cicatrizes produzidas pela queda das folhas durante a 

estação seca. Em caso de ferimento é possível observar exsudação de um látex branco, que 

após algumas horas transforma-se em resina (DIAS et al., 2007). 

As folhas, em geral, possuem coloração vermelho-vinho quando novas, passando a 

verde brilhante quando mais velhas. O formato pode sofrer variações conforme a origem do 

acesso, mas de modo geral são lobadas. Com relação ao perfil de crescimento, são decíduas, 

alternadas e possuem filotaxia em espiral (SATURNINO et al., 2005). 

O florescimento configura-se como um dos principais estádios fenológicos dentro da 

cadeia produtiva do óleo de pinhão-manso, uma vez que a quantidade de frutos e sementes 

será determinada pelo número de flores femininas presentes nas inflorescências e pela 

porcentagem que for fecundada e levar a produção de sementes. O florescimento do pinhão-

manso inicia-se normalmente após um período de dormência da planta. No Brasil isso ocorre 

por restrição hídrica e quando as temperaturas e a precipitação são reduzidas (JUHÁSZ et al., 

2009).   

A espécie é monóica com flores masculinas e femininas na mesma inflorescência, 

sendo que as flores masculinas se encontram nos ápices das ramificações e as flores femininas 

nas ramificações. A proporção entre o número de flores femininas e masculinas é variável 

dependendo do material genético e do ambiente, porém tem-se uma média de 20 flores 

masculinas para cada flor feminina (CHANG-WEI et al., 2007; DIVAKARA et al., 2010). 

As flores masculinas se abrem suavemente ao longo dos dias e em conjunto com as 

flores femininas, apresentando um leve pico entre o 9º e 13º dia. A flor feminina posicionada 

na região central da ramificação é a primeira a se abrir, seguida pelas outras que estão ao 

redor (CHANG-WEI et al., 2005). Algumas flores masculinas permanecem fechadas, mesmo 

quando todas as flores femininas já estão abertas, desta forma, há disponibilidade de pólen 

durante todo o período de antese das flores femininas. O tempo de vida da flor feminina é de 

cerca de 5-12 dias. A receptividade do estigma se dá nos primeiros quatro dias, começa a 

declinar depois do quinto dia e perde completamente a receptividade no nono dia 

(DIVAKARA et al., 2010). 

O pólen tem forma globular e apresenta substância adesiva nos primeiros dias, o que 

impede sua flutuação pelo vento. O estigma é pequeno, suave e não produz secreção de 

captura. Portanto, nessas condições é pouco provável que ocorra polinização pelo vento 

(CHANG-WEI et al., 2007). 

A antera das flores masculinas é amarela brilhante e muito evidente, principalmente 

pelo fato de haver várias flores masculinas abertas ao mesmo tempo numa mesma 
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inflorescência. Tanto as flores masculinas quanto as femininas emitem uma fragrância leve. 

Estas características corroboram para que haja atração de insetos polinizadores. Portanto, é 

consenso entre os pesquisadores, que a polinização natural do pinhão-manso é cruzada e 

entomófila ocorrendo, porém, uma pequena porcentagem de autofecundação (SATURNINO 

et al., 2005; CHANG-WEI et al., 2007; VEDANA, 2008; JUHÁSZ et al., 2009; PAIVA 

NETO et al., 2010; DIVAKARA et al., 2010). 

Embora as flores de pinhão-manso recebam visitação de pequenos insetos ao longo de 

todo o dia, o período matutino constitui-se no mais importante para a polinização, uma vez 

que a antese ocorre ao amanhecer e que a disponibilidade de pólen reduz significativamente 

ao longo da manhã, chegando a quase ausência total no período vespertino. A espécie não 

apresenta autoincompatibilidade relatada e atinge elevados índices de fecundação, utilizando 

polinização manual nos processos de autofecundação e polinização cruzada, independente se 

o pólen provém da mesma inflorescência, de outra inflorescência da mesma planta ou mesmo 

de uma mistura de vários genótipos (JUHÁSZ et al., 2009; PAIVA NETO et al., 2010). Esses 

resultados são muito importantes, pois dão viabilidade aos trabalhos de hibridação como 

suporte para programas de melhoramento genético da espécie.   

Os frutos são do tipo cápsula ovóide, trilocular contendo três sementes, sendo uma por 

lóculo. Quando imaturos possuem coloração verde, posteriormente, quando por ocasião da 

maturação passam a apresentar coloração amarela e em seguida, marrom quando totalmente 

maduros e secos (DIAS et al., 2007).  

As sementes de pinhão-manso são relativamente grandes, quando secas suas 

dimensões medem entre 1,5 a 2 cm de comprimento e 1,0 a 1,3 cm de largura e a massa da 

semente varia de 0,5 a 0,8 g (DIAS et al., 2007). A semente possui um tegumento rijo e 

quebradiço de coloração preta. Debaixo do tegumento, encontra-se uma película branca que 

recobre a amêndoa. A amêndoa por sua vez, também possui coloração branca, é abundante e 

rica em compostos oleaginosos: ácido oleico, linoleico, palmítico e esteárico (DIAS et al., 

2007). 

O pinhão-manso não foi uma espécie muito estudada no passado, porém nos últimos 

anos ocorreu um grande aumento no interesse. Este interesse é justificado pela presença em 

grande quantidade de compostos oleaginosos em suas sementes. O óleo extraído de suas 

sementes pode ser facilmente convertido em biodiesel e utilizado como biocombustível (LU 

et al., 2009). 
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2.2 Aspectos socioeconômicos 

O interesse global em biocombustíveis permitiu uma rápida expansão internacional do 

mercado. Vários países desenvolvidos estabeleceram quadros regulatórios para os 

biocombustíveis, incluindo metas de mistura, como por exemplo, a da União Européia (UE) 

de 10% de mistura de biocombustível no combustível de transporte até 2020, e do Brasil que 

atualmente já mistura 5% de biodiesel ao diesel comercial (PESKETT et al., 2007; 

MARQUES & FERRARI, 2008).  

Atento a esta oportunidade de negócios, o governo brasileiro lançou o Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) com a publicação da lei 11.097/2005 - a 

Lei do Biodiesel – no Diário Oficial da União do dia 14 de janeiro de 2005, que inicialmente, 

determinou a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira a partir da mistura de 2% 

óleo diesel-biodiesel (B2). Este programa visa consolidar a cadeia produtiva de biodiesel no 

Brasil, a fim de ofertar quantidades consistentes deste produto. O primeiro passo é buscar e 

consolidar diversas matérias-primas com potencial para contribuir de forma complementar na 

agenda do programa, sem por em risco a produção de alimentos. 

O pinhão-manso é considerado uma matéria-prima potencial para o (PNPB). A espécie 

possui algumas características potenciais desejáveis que a torna interessante ao programa, tais 

como: sementes com elevado teor de óleo, boa qualidade do óleo para produção de biodiesel, 

adaptabilidade a diferentes regiões, precocidade, longevidade e tolerância aos estresses 

ambientais (DURÃES & LAVIOLA, 2009; LAVIOLA et al., 2010). 

No que concerne ao teor de óleo das sementes, este varia muito entre acessos de 

diferentes regiões. Trabalhos de várias partes do mundo relatam essa variação dos teores de 

óleo em sementes de diferentes acessos de pinhão-manso. Wen et al. (2012) avaliando 21 

acessos de pinhão-manso da China, encontraram teores de óleo com variação de 34,10 a 

55,50%. Naresh et al. (2012) avaliaram acessos da Índia e encontraram variação de 27,4%  a 

50,16% e média de 41,64% no teor de óleo das sementes. Rao et al. (2008) avaliado 29 

progênies também da Índia, observaram variação no teor de óleo de 29,85% a 37,05% com 

média de 33,7%. No Brasil tem sido relatada porcentagem de 26,21% em sementes (SANTOS 

et al., 2012) e de 18% a 34% (PESSOA et al., 2012). 

A qualidade do óleo, tomando como base a sua finalidade, é peça chave para o sucesso 

do programa PNPB. O biodiesel feito de óleo de pinhão-manso, pelas rotas metílica e etílica, 

apresenta características físico-químicas que atendem tanto à resolução 42 da Agência 

Nacional de Petróleo (ANP), quanto às normas da Sociedade Americana de Testes e Materiais 

(ASTM). A densidade, a acidez, a viscosidade, a glicerina livre e o ponto de inflamação 

cumprem as normas exigidas para comercialização de biodiesel (LU et al., 2009; ARAÚJO et 
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al., 2007). Outra propriedade importante em que o óleo de pinhão-manso se sobressai com 

êxito, diz respeito ao ponto de tomada do filtro a frio (CFPP). É uma medida de 

operacionalidade à baixa temperatura. O CFPP do biodiesel de pinhão-manso é quase tão alto 

quanto 0º C, enquanto que o de outros óleos vegetais, como o biodiesel de óleo de palma tem 

CFPP muito maior (12ºC), o que restringe a sua aplicação à temperatura mais baixa. Portanto, 

o biodiesel de óleo de pinhão-manso pode ser usado diretamente como biocombustível em 

baixas temperaturas (LU et al., 2009). 

O pinhão-manso é considerado como uma cultura tolerante à restrição hídrica e solos 

salinos, sendo possível cultivá-lo em regiões semiáridas. De fato, os trabalhos científicos 

comprovam que a espécie possui mecanismos interessantes de ajuste osmótico, que retarda a 

perda de água pelas folhas. A inibição ótima da taxa de assimilação de CO2 associada à 

restrição eficaz na perda de água por transpiração, bem como a manutenção do bom estado de 

hidratação das folhas, em paralelo com a restrição no crescimento destas sugere um 

mecanismo de aclimatação empregado pelo pinhão-manso, para lidar com níveis moderados 

de salinidade e déficit hídrico. Além disso, sob tais condições, o aparelho fotoquímico é 

preservado, sendo possível recuperar rapidamente o seu crescimento, após o alívio do estresse 

(SILVA et al., 2010) 

A exigência mensal de água do pinhão-manso, verificada por Rao et al. (2012), variou 

de 20 mm (período sem folhas) a 140 mm, dependendo da disponibilidade de água no solo e 

da fase fenotípica da planta. Este estudo novamente evidencia os mecanismos de tolerância à 

seca por parte desta espécie, no entanto, em condições de umidade do solo cada planta, pode 

consumir até 140 mm por mês. 

Pelo exposto, há de se considerar que mecanismos de tolerância aos estresses 

ambientais, como à restrição hídrica, por vezes observada nesta espécie, produzem efeitos na 

sobrevivência da planta, mas não garante alto desempenho vegetativo e reprodutivo da 

espécie, o que pode implicar em baixos rendimentos de frutos, grãos e óleos (MAES et al., 

2009; KRISHNAMURTHY et al., 2012). 

O pinhão-manso inicia sua produção logo no primeiro ano de cultivo, muito embora 

atinja o seu clímax produtivo a partir do quarto ano. A planta produz em média 100, 500, 

2.000 e 4.000g de sementes por planta no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de cultivo, 

respectivamente (TOMINAGA et al., 2007). A produtividade potencial da espécie, com a 

seleção de acessos elite, ainda não pode ser estimada com exatidão. Instituições de pesquisa 

que trabalham com a espécie, relatam que é possível obter 1.500 quilos de óleo por hectare a 

partir do quinto ano de idade. O número é próximo da produção média registrada pela 

Associação Brasileira dos Produtores de Pinhão-manso (BIODIESELBR, 2009). Para acessos 
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elite de pinhão-manso se obteve rendimentos que variaram entre 600 a 1.560 kg ha-1 de grãos 

já no terceiro ano de produção (RAO et al., 2012). 

Em virtude destas potenciais características, o pinhão-manso está em processo de 

expansão de cultivo, caracterizado pela iniciativa privada de plantio comercial e por ações 

técnico-científicas que visam estabelecê-la enquanto espécie cultivada. Estes esforços focam 

no entendimento e utilização da espécie no Brasil e no mundo e buscam atender às exigências 

do mercado (DURÃES; LAVIOLA, 2009). Apesar de ser considerada uma planta rústica, 

adaptada às condições edafoclimáticas adversas, para utilizá-la comercialmente e obter níveis 

elevados de produção faz-se necessário a aplicação de tecnologias de cultivo (adubação, 

controle de pragas e doenças, práticas de manejo etc.). 

Nas pesquisas com pinhão-manso os principais gargalos na produção são a frutificação 

heterogênea, que encarece a colheita e dificulta o desenvolvimento de mecanização 

apropriada, e agregação de valor aos coprodutos que dependem diretamente da desintoxicação 

da torta. A solução para esses problemas passa pela seleção de genitores produtivos e 

posterior melhoramento das características agronômicas desejadas. No entanto, são poucos os 

programas de melhoramento genético, bem estabelecidos no mundo, que tenham alcançado 

resultados em pelo menos, um cultivar, cuja exploração seja segura, em termos de viabilidade, 

quer do ponto de vista agronômico, quanto do ponto de vista do uso industrial (DIVAKARA 

et al., 2010). 

EEntre muitas informações técnicas ainda por explorar e melhorar em relação à cultura 

do pinhão-manso, existe a certeza de que as características físico-químicas do óleo são 

altamente favoráveis para produção de biodiesel, sendo um dos melhores óleos para esse fim 

(LU et al., 2009). 

 

2.3 Melhoramento genético do pinhão-manso 

No que se refere à genética do pinhão-manso, as informações ainda são poucas e 

inconclusivas, sobretudo devido ao pouco tempo de pesquisa com a espécie. Sabe-se que o 

tamanho dos cromossomos é muito pequeno (comprimento bivalente 1 – 3,67 µm), e uma 

espécie diplóide (2n = 22 cromossomos) como a maioria das espécies (DIVAKARA et al., 

2010). 

Os esforços iniciais dos programas de melhoramento existentes em diversas 

instituições de pesquisa do Brasil e do mundo concentram suas forças justamente na pesquisa 

e prospecção da variabilidade genética existente, ampliando os Bancos de Germoplasma 

como suporte para desenvolvimento de genótipos superiores de pinhão-manso (RAO et al., 

2008; DURÃES & LAVIOLA, 2009).  
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Devido ao fato da espécie ainda não ser melhorada geneticamente, caracteres 

morfológicos e o teor de óleo variam consideravelmente entre diferentes procedências de 

pinhão-manso. A variação nesses constituintes é muito importante para as pesquisas sobre 

melhoramento vegetal, direcionadas para exploração econômica (DRUMOND et al., 2009). É 

natural que genótipos de pinhão-manso não melhorados apresentem produtividade aquém do 

desejado em sementes. Todavia, a exploração da variabilidade genética para características de 

interesse produtivo e comercial, por meio do melhoramento convencional e técnicas de 

biologia avançada pode contribuir para a melhoria produtiva da espécie, resultando em 

cultivares comerciais competitivos (DURÃES; LAVIOLA, 2009).   

A avaliação de genótipos divergentes com características desejáveis constitui a base de 

todo programa de melhoramento (ABREU et al., 2009). Entre as inúmeras características 

desejáveis no melhoramento genético do pinhão-manso, pode-se citar: alta produtividade de 

grãos, elevado número de flores femininas, porte reduzido, uniformidade e precocidade de 

maturação, resistência às pragas e doenças, elevado número de ramificação do caule e alto 

teor de óleo nas sementes (KING et al., 2009; DIVAKARA et al., 2010).  

Alguns autores desenvolveram estudos que permitiram obter informações sobre a 

diversidade genética entre genótipos de pinhão-manso com base na avaliação de seus 

caracteres morfológicos, como por exemplo, Parthiban et al. (2011), que encontraram 

variação significativa entre 27 híbridos de pinhão-manso para altura de plantas, diâmetro de 

caule, índice de robustez, número de ramos primários e secundários e rendimento de grãos. 

Pode-se ainda citar os trabalhos de Laviola et al. (2011), que  identificaram grande 

variação morfológica e genética em acessos de Banco de Germoplasma para rendimento de 

grãos, número de ramos secundários, altura de plantas, diâmetro de caule, projeção da copa na 

linha, juvenilidade e altura da primeira inflorescência em plantas jovens avaliadas aos 8 

meses; bem como o de Juhász et al. (2010), que estimaram os parâmetros genéticos de 

populações jovens de pinhão-manso, observando também variabilidade significativa para 

altura de plantas, diâmetro de caule, número de ramos e projeção da copa. 

Além de possuir variação morfólogica entre os caracteres de interesse é importante 

que esta variação seja de origem genética e possa ser passada aos seus descendentes. Uma 

forma de mensurar o quanto da variação encontrada pode ser passada aos descendentes é por 

meio da herdabilidade. Estimativas de herdabilidade em níveis altos e moderados para 

características morfométricas em pinhão-manso foram observadas por Parthiban et al. (2011) 

que encontraram herdabilidade de 74,8% para altura de plantas, 87,1% para diâmetro do 

caule, 75,9% para índice de robustez, 61,7% para número de ramos secundários e 81,7% para 

rendimento de grãos.  

http://ascidatabase.com/author.php?author=K.T.&last=Parthiban
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Rao et al. (2008), estudando germoplasma selvagem de pinhão-manso provenientes da 

Índia estimaram herdabilidades no sentido amplo de 82,14% para comprimento de sementes, 

77,77% para largura de sementes, 93,16% para massa de 100 sementes, 99,61% para teor de 

óleo, 87,73% para altura de plantas, 81,49% para número de ramos, 70,42% para número de 

flores, 61,71% para dias entre a floração e a frutificação, 63,13% para dias entre a frutificação 

e a maturação, 83,61% para rendimento de grãos. Ginwal et al. (2004) encontraram 

herdabilidade de 97% para altura de plantas, 76% para diâmetro de caule e 56% para 

sobrevivência e 75% para área foliar total.  

Das et al. (2010), estudaram dezesseis genótipos de pinhão-manso coletados em 

diferentes regiões também da Índia e estimaram herdabilidade no sentido amplo de 89% para 

altura de plantas, 68,9% para diâmetro de caule, 67,7% para número de ramos secundários, 

41,5% para número de racemos florais por planta, 21,8% para número de flores femininas por 

racemo floral, 17,8% para massa de 100 sementes, e 58,4%  para rendimento de grãos. 

Algumas variações destas estimativas têm sido encontradas na literatura e foram descritas por 

Laviola et al. (2011) com herdabilidades de 71,48% para rendimento de grãos, 27,16% 

número de ramos secundários, 55,57% para altura de plantas, 33,70% para diâmetro de caule, 

21,85% para projeção da copa na linha, 55,38% para juvenilidade, 51,19% para altura da 

primeira inflorescência em plantas jovens avaliadas aos oito meses. Por meio destes 

resultados pode-se verificar que existem boas possibilidades de seleção de acessos para 

características com alta herdabilidade, para compor programas de melhoramento da espécie. 

O conhecimento sobre a correlação de caracteres também é muito importante nos 

programas de melhoramento, principalmente se a seleção de um deles apresenta dificuldades, 

em razão da baixa herdabilidade, e/ou possua outros problemas de identificação. Se dois 

caracteres apresentam correlação genética favorável, é possível obter ganho para um deles por 

meio de seleção indireta no outro correlacionado (CRUZ et al., 2004). 

Bhering et al. (2012) avaliaram caracteres morfológicos de pinhão-manso e 

observaram correlação positiva entre o rendimento de grãos e o volume de copa (0,5739), 

diâmetro de copa nas linhas (0,5517) e entre linhas (0,5837), e o número total de ramificações 

(0,3705). Parthiban et al. (2011) também encontraram correlações significativas em caracteres 

de pinhão-manso entre altura de plantas e índice de robustez (0,424), diâmetro de caule e 

número de ramos primários (0,547) e secundários (0,525), rendimento de grãos e número de 

ramos primários(0,711) e secundários (0,625).   

A hibridação é uma das maneiras mais eficientes de explorar a variabilidade genética 

existente na maioria das espécies. Sua importância relaciona-se com obtenção de heterose e 
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reunindo características desejáveis de ambos os pais como, por exemplo, genes de resistência, 

que podem ser encontrados em genitores diferentes (GODOY et al., 2006).  

Todavia, a escolha dos genitores com base em características desejáveis é insuficiente 

para assegurar a obtenção de progênies com alto potencial genético. É necessário que os 

genótipos utilizados nos cruzamentos tenham capacidade combinatória em nível expressivo 

para produzirem, em alta frequência, recombinações favoráveis. Consequentemente, qualquer 

progresso genético que ocorra em progênies de cruzamentos entre genitores escolhidos com 

base no fenótipo, poderá ser aleatório e de difícil repetibilidade (LORENCETTI et al., 2005). 

Desta forma, o sucesso de um programa de melhoramento genético é condicionado 

pela eficiência na escolha dos genitores. Entre as metodologias disponíveis, os cruzamentos 

dialélicos são amplamente utilizados para a escolha de genitores em quase todas as espécies 

cultivadas. Uma das vantagens dessa metodologia é que ela não só contribui para o processo 

decisório de escolha de genitores e populações segregantes, mas também pode fornecer 

informações sobre o controle genético dos caracteres e, consequentemente, influenciar na 

melhor escolha do método de melhoramento a ser adotado (VEIGA et al., 2000). 

 

2.3.1 Uso de cruzamentos dialélicos na estimativa de parâmetros genéticos 

O uso de cruzamentos dialélicos consiste numa técnica muito importante para o 

melhoramento genético de plantas, uma vez que possibilita a recombinação da variabilidade 

genética disponível, permitindo a obtenção de novos genótipos (GERALDI & MIRANDA 

FILHO, 1988).   

Várias metodologias foram propostas para analisar um grupo de variedades de 

polinização aberta e seus cruzamentos. Cada uma destas técnicas tem suas peculiaridades e 

exploram de forma diferenciada os dados, sendo preferida de acordo com os objetivos do 

pesquisador. As metodologias propostas por Griffing (1956) e Gardner & Eberhart (1966), 

são as mais utilizadas (Cruz et al., 2004). A metodologia proposta por Griffing (1956) é 

aplicada a um grupo de genitores com qualquer nível de endogamia e dá informações a 

respeito da Capacidade Geral e Específica de Combinação (CRUZ &VENCOVSKY 1989). 

Conforme a metodologia proposta por Griffing (1956), os genótipos distribuídos em uma 

tabela dialélica podem ser classificados em quatro métodos experimentais. No método 1 são 

incluídos os parentais, o grupo de híbridos F1 e seus recíprocos (todas as p2 combinações); no 

método 2 são incluídos os parentais e o grupo de híbridos F1; p (p + 1)/2 combinações; no 

método 3 são incluídos o grupo de híbridos F1 e seus recíprocos; p (p – 1) combinações; e no 

método 4 é incluído apenas o grupo de híbridos F1 ; p (p–1)/2 combinações.  
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A metodologia proposta por Gardner & Eberhart (1966) é mais largamente aplicada a 

populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg e nos casos que são envolvidos os progenitores 

e seus cruzamentos. Esta metodologia provê informações importantes a respeito do potencial 

dos progenitores e da heterose manifestada em seus híbridos (CRUZ & VENCOVSKY 1989). 

Contudo, Cruz & Vencovsky (1989), concluíram que existe pouca diferença entre o método 

proposto por Gardner & Eberhart (1966), e o método 2 apresentado por Griffing (1956), onde 

os progenitores são incluídos. No entanto, o método 4 proposto por Griffing (1956), apesar de 

ser menos informativo que os citados, apresenta a grande vantagem de não incluir os 

genitores, sendo então muitas vezes preferido.      

A principal limitação no uso de dialelos completos é o grande número de cruzamentos 

necessários para a avaliação de um dado conjunto de variedades. Além disso, nem sempre há 

interesse na avaliação de todos os possíveis cruzamentos de um determinado grupo de 

progenitores, mas apenas de algumas combinações. Um exemplo disso é quando se dispõe de 

grupos de genótipos divergentes. Desta forma, pode ser interessante avaliar primeiramente os 

cruzamentos entre os grupos e não dentro dos grupos (OLIVEIRA et al., 1987; GERALDI & 

MIRANDA FILHO, 1988).  

Visando solucionar esse problema Kempthorne & Curnow (1961), introduziram a 

teoria dos cruzamentos dialélicos parciais. A principal diferença entre os dialélicos completos 

e parciais está no número de cruzamentos realizados entre os pais. Para o dialelo completo são 

feitas n(n – 1)/2 combinações entre n pais, enquanto para o dialelo parcial apenas uma parte 

dos cruzamentos possíveis é feita para cada pai (OLIVEIRA et al., 1987). 

Em seguida, Miranda Filho & Geraldi (1984), e Geraldi & Miranda Filho (1988), 

propuseram alternativas de avaliar combinações híbridas entre dois grupos fixos de genótipos 

evolvendo apenas os híbridos F1. Esses ensaios incluem dois grupos de variedades, definidos 

de acordo com o interesse do melhorista. Assim, se há J variedades no primeiro grupo e J’ 

variedades no segundo grupo, tem-se então JJ’ híbridos.   

O esquema adaptado por Geraldi & Miranda Filho (1988), é chamado de “Dialelo 

Parcial ST”. O modelo para este dialelo é uma adaptação do método apresentado por Sprague 

& Tatum (1942), e Griffing (1956), método 4 para um conjunto fixo de genitores. Segundo 

Cruz & Regazzi (1994), essas adaptações possibilitam maximizar as informações sobre 

grupos de genótipos com um número menor de cruzamentos. 

 

2.3.2 Capacidade Geral de Combinação (CGC) 

O termo Capacidade Geral de Combinação (CGC) é utilizado para designar o 

comportamento médio de um progenitor numa série de combinações híbridas e está associado 
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aos efeitos aditivos dos alelos e as suas ações epistáticas do tipo aditivo (CRUZ & 

VENCOVSKY 1989; CRUZ et al., 2004). 

As estimativas dos efeitos da CGC ( i) fornecem informações a respeito das 

potencialidades do parental em gerar combinações favoráveis à formação de genes 

predominantemente aditivos em seus efeitos. Quanto mais altas forem essas estimativas, 

positivas ou negativas, determinado parental será considerado superior ou inferior aos demais 

incluídos no dialelo e, se próximas de zero, seu comportamento não difere da média geral dos 

cruzamentos (CRUZ et al., 2004). 

Segundo Cruz & Vencovsky (1989), a adoção dos efeitos da CGC como parâmetro de 

seleção de cultivares é, de maneira geral, adequada mesmo nos casos em que há manifestação 

de sobredominância entre os alelos e somente em casos extremos e incomuns, com 

sobredominância muito pronunciada e frequências alélicas altas é que os parâmetros da CGC 

podem não traduzir a superioridade ou inferioridade dos genitores quanto às suas frequências 

alélicas. 

 

2.3.3 Capacidade Específica de Combinação (CEC) 

O efeito da Capacidade Específica de Combinação (CEC) é interpretado como sendo o 

desvio de um cruzamento em relação ao que seria esperado com base na CGC de seus 

progenitores e está associado aos efeitos dos desvios de dominância dos genes e epistasias 

evolvendo dominância (CRUZ & VENCOVSKY, 1989).  

Segundo Falconer (1981), a heterose manifestada num híbrido intervarietal depende da 

dominância direcional e do quadrado da diferença da frequência gênica entre as populações 

em relação aos locos considerados. Assim, o híbrido mais favorável é aquele que apresenta 

maior CEC, no qual pelo menos um dos progenitores apresenta alta CGC. Este híbrido resulta 

do cruzamento entre o progenitor selecionado com base na CGC e aquele, cuja frequência de 

alelos favoráveis é superior à frequência média da população e que apresenta considerável 

divergência em relação à variedade com a qual está sendo cruzada (CRUZ & VENCOVSKY, 

1989). 

Assim, baixas estimativas positivas ou negativas de ŝij (CEC) significam que o 

comportamento de determinado híbrido é função da CGC de seus parentais; enquanto valores 

absolutos altos de ŝij indicam que algumas combinações são relativamente melhores e outras 

piores, com base na CGC dos parentais (CRUZ et al., 2004). Todavia, os efeitos da CEC 

enfatizam a importância de interações não aditivas resultantes da complementação gênica 

entre os parentais, possibilitando antever respostas de ganho genético com a exploração da 

heterose (BASTOS et al., 2003). 
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A combinação híbrida mais favorável deve ser, portanto, aquela que apresentar maior 

estimativa de CEC (ŝij) e que seja resultante de um cruzamento em que pelo menos um dos 

parentais apresente elevada CGC (CRUZ et al., 2004). É válido ressaltar, porém, que dois 

parentais de elevada CGC nem sempre proporcionam a formação da melhor combinação do 

dialelo (CRUZ & VENCOVSKY, 1989). 

Os valores das estimativas de CEC (ŝij) são diretamente proporcionais à heterose, uma 

vez que a média dos híbridos pode ser determinada a partir da somatória da média geral aos 

efeitos de CGC e CEC (CRUZ & VENCOVSKY, 1989). 

Em pinhão-manso maiores efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) 

foram observados para os cruzamentos realizados entre dois grupos diferentes de genótipos, 

observando-se maior resposta heterótica nestes grupos (LAVIOLA et al., 2011). Estas 

observações podem ser explicadas, em parte, pela alta divergência genética entre os genótipos 

pertencentes aos grupos citados (ROSADO et al., 2010). 

Técnicas de cruzamentos dialélicos e divergência genética com aplicação de variáveis 

canônicas e componentes principais foram aplicadas com o objetivo de avaliar seis genótipos 

de mamona, espécie da mesma família que o pinhão-manso. As variáveis: início do 

florescimento (FR), número de racemos por planta (NRP), comprimento efetivo do racemo 

primário (CR), altura da planta (AP), potencial produtivo (PP) e teor de óleo (TO) foram 

utilizadas na escolha de parentais promissores para programas de melhoramento por 

hibridações. Para a variável AP observou-se significância apenas para o efeito da CGC, 

enquanto para PP houve significância apenas para CEC. Tanto os efeitos de CGC como de 

CEC foram significativos para as demais variáveis. No entanto, os componentes quadráticos 

indicaram predominância dos efeitos gênicos não-aditivos para todas as variáveis (COSTA, 

2006). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização dos cruzamentos, foram utilizados seis genótipos de pinhão-manso, 

escolhidos com base nos resultados de caracterização morfológica, floral e em dados de 

diversidade genética realizados por Pessoa (2011). Os seis genótipos selecionados foram 

divididos em dois grupos, utizando-se como critério as diversidades genéticas entre eles 

(Tabela 1). Dessa forma foram obtidos nove cruzamentos entre os grupos, combinados de 

acordo com a metodologia para cruzamentos dialélicos parciais (GERALDI & MIRANDA 

FILHO, 1988). 

 
TABELA 1. Esquema dialélico incluindo nove híbridos (F1s) de pinhão-manso (Jatropha  
curcas L.) entre os genitores do grupo 1 versus 2. UFS, São Cristóvão-SE, 2013. 

GENÓTIPOS JCUFS001-01 JCUFS001-03 JCUFS001-04 

JCUFS001-05 5x1 5x3 5x4 

JCUFS001-08 8x1 8x3 8x4 

JCUFS013-13  13x1 13x3 13x4 

 

Os cruzamentos foram realizados durante o período de fevereiro à abril de 2010 em 

área da Universidade Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão, na qual se encontrava os 

parentais. As polinizações foram realizadas nas primeiras horas da manhã, empregando a 

própria flor masculina, que foi friccionada nos estigmas das flores femininas. Para que não 

houvesse contaminação nos cruzamentos, após a polinização dos estigmas, os mesmos foram 

envolvidos por uma tela anti-afídica fixada por grampos. Frutos maduros no período de 

maturação fisiológica foram colhidos em média aos 45 dias após a fecundação, conforme 

recomendado por Pessoa et al. (2012), para obtenção de sementes com qualidade fisiológica. 

As sementes foram tratadas com fungicida Captan® (Dicarboximida) na dosagem de 

120 g 100 kg-1 e acondicionadas temporariamente, em câmera fria. Posteriormente foram 

semeadas em sacos de polietileno de 0,5 L (17 x 10 cm) contendo substrato composto por 

solo, esterco e pó-de-coco lavado na proporção de (1:1:1) para a obtenção de mudas. As 

mudas foram levadas ao campo com 30 dias após a semeadura. 

O experimento de avaliação dos cruzamentos foi implantado, na Fazenda 

Experimental da UFS, localizada na zona rural do município de São Cristóvão-SE (10° 55’ 

26" de latitude sul e 37° 11’ 57" de longitude oeste) em 01 de junho de 2010 sem irrigação. 

Nesta área o solo é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo, com relevo plano a 

suavemente ondulado, caracterizado pela unidade de paisagem dos Tabuleiros Costeiros 

(EMBRAPA, 1999). A região tem clima, de acordo com a classificação de Köeppen, do tipo 

tropical chuvoso, temperatura média anual de 25,5ºC, com verão seco e precipitação 
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pluviométrica média anual de 1.300 mm, com chuvas concentradas nos meses de abril a 

setembro. 

No planejamento e instalação do experimento utilizou-se o delineamento em blocos 

casualizados, com três repetições. Cada parcela experimental foi constituída por seis plantas 

com espaçamento de 2 m entre linhas e 2 m entre plantas (2 x 2 m), totalizando 24 m2. Mudas 

de um acesso não utilizado nos cruzamentos foram usadas para compor uma linha de 

bordadura em torno do experimento.  

Os caracteres avaliados foram rendimento de grãos (kg ha-1) dados obtidos durante o 

ano agrícola 2012 (janeiro a outubro); altura de planta (cm) medida, desde a superfície do solo 

até o ápice do racemo mais alto; número de ramos secundários (unidades) obtido pela 

quantificação de todas as bifurcações existentes na planta, desde o colo até as extremidades; 

número de flores femininas do racemo floral (unidades) a partir de dados obtidos pela 

contagem do número de flores femininas em cinco racemos por planta, totalizando 30 

racemos por parcela. Posteriormente foi obtida a média aritmética do número de flores 

femininas para cada parcela; diâmetro de colo (cm) medida na base do caule a 5 cm do solo; 

massa de 100 sementes (g) estimado pela pesagem de três repetições de 100 sementes de cada 

parcela; altura de ramificação (cm) medida, desde a superfície do solo até a primeira 

ramificação do caule de todas as plantas da parcela; diâmetro de copa (cm), os dados foram 

obtidos pela média de quatro medições da copa. As colheitas foram realizadas de janeiro à 

outubro de 2012, os demais caracteres foram avaliados durante os meses de junho, julho e 

agosto.  

As análises de variância (ANAVA) foram realizadas segundo modelo matemático 

apresentado a seguir, considerando os tratamentos fixos. O resumo da análise é apresentado 

na Tabela 2. 

 

Yijk = μ + gi + rj + eijk 

 

Em que Yijk é o valor da ijk-ésima observação referente ao genótipo i, J-ésima repetição do 

bloco k; μ é a média geral; gi é o efeito do i-ésimo tratamento (i = 1, 2, ... 9); rj é o efeito da j-

ésima repetição (r = 1, 2, ... 3); eijk é o erro experimental associado a parcela ijk. 

A partir das análises de variância foram obtidas as estimativas da variância genética 

entre genótipos; a variância ambiental, a variância fenotípica ao nível de média, 

a herdabilidade ao nível de média e a correlação genética, de acordo com o procedimento 

recomendado por Ramalho et al. (1993) e Cruz & Regazzi (1994). A contribuição relativa dos 

caracteres para a divergência foi avaliada segundo o método de Singh (1981), aplicado às 
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estimativas de distância generalizada de Mahalanobis e pela estimativa dos autovetores 

associados às variáveis canônicas. 

As análises de variância dialélica, bem como as estimativas dos componentes de 

médias (capacidade geral - CGC e específica de combinação - CEC) foram obtidas segundo o 

Método 4 de Griffing (1956), adaptado para dialélicos parciais por  Geraldi e Miranda Filho 

(1988), com base no seguinte modelo matemático: 

 

Yij = μ + gi + gj + sij + eij 

 

Em que Yij é a média do cruzamento entre o acesso i do grupo 1 e o acesso j do grupo 2; µ é a 

média geral; gi é o efeito da capacidade geral de combinação do acesso i do grupo 1; gj é o 

efeito da capacidade geral de combinação do acesso j do grupo 2; sij é o efeito da capacidade 

específica de combinação entre as cultivares i e j; e eij é o erro experimental associado às 

médias dos cruzamentos. 

 

TABELA 2. Resumo da análise de variância. UFS, São Cristóvão, 2012. 

Fonte de variação GL QM Teste de F  

Bloco 2 _ _  

Tratamento 8 Q1 Q1/Q5  

     CGC (G1) 2 Q2 Q2/Q5  

     CGC (G2) 2 Q3 Q3/Q5  

     CEC 4 Q4 Q4/Q5  

Erro 16 Q5   

 

Para a realização das análises estatísticas e estimação dos componentes de médias foi 

utilizado o programa computacional Genes versão 2009.7.0 (CRUZ, 2006). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estudo dielélico 

Os resultados das análises de variância para todas as variáveis, bem como as 

porcentagens das somas de quadrado atribuídas à capacidade geral de combinação (CGC) de 

cada grupo e à capacidade específica de combinação (CEC) estão expostos na Tabela 3. 

 
TABELA 3. Valores e significâncias dos quadrados médios da análise dialélica pelo método 
de Griffing (1956) adaptado para dialelos parciais, para três caracteres em pinhão-manso 
(Jatropha curcas L.). São Cristóvão: UFS, 2012. 

FV GL 
PR 

(kg ha-1) 
NFF 

(unid) 
P100 
(g) 

DC 
(cm) 

AP 
(cm) 

NRS 
(unid) 

AR 
(cm) 

DCO 
(cm) 

Tratamento 8 9288,03** 3,47** 33,04* 0,77** 158,18 ns 123,94** 89,98** 916,93* 

     CGC (G1) 2 22494,18** 0,96 ns 38,68* 2,22** 250,74 ns 338,94** 325,92** 2743,99* 

     CGC (G2) 2 3922,73 ns 2,20 ns 61,88* 0,20 ns 53,35 ns 50,20* 2,42 ns 71,90 ns 

     CEC 4 5367,61 ns 5,35** 15,81 ns 0,33 ns 164,32 ns 53,31** 15,79 ns 425,92 ns 

Erro 16 2243,81 1,00 10,08 0,11 73,04 10,38 13,38 303,95 

CV% 

 

12,54 12,20 4,04 3,49 3,95 8,60 16,66 7,61 

%SQCGCG1 
 

60,54 6,94 29,26 71,72 39,62 68,36 90,54 74,81 

%SQCGCG2 
 

10,55 15,87 46,81 6,62 8,43 10,12 0,67 1,96 

%SQCEC 
 

28,89 77,14 23,92 21,32 51,94 21,50 8,77 23,22 

PR = Rendimento de grãos (kg/ha), NFF = Número de flores femininas (U), P100 = Massa de 100 sementes (g), 
DC = Diâmetro de colo (cm), AP = Altura de planta (cm), NRS = Número de ramos, AR = Altura de ramificação 
(cm), DCO = Diâmetro da copa (cm), * significativo a 5%, ** significativo a 1%, ns = não significativo. 
 

Os quadrados médios dos tratamentos para rendimento de grãos, número de flores 

femininas, massa de 100 sementes, diâmetro de colo, número de ramos secundários, altura de 

ramificação e diâmetro de copa, foram significativos, evidenciando diferenças entre os nove 

híbridos testados. Esses resultados permitem inferir que nos genitores escolhidos para este 

trabalho há diferenças genotípicas, ou seja, existe variabilidade genética entre os genitores 

para os caracteres citados. Também foram observadas diferenças significativas para 

rendimento de grãos, massa de 100 sementes, diâmetro de caule, número de ramos 

secundários, altura de ramificação e diâmetro de copa em relação aos efeitos da CGC dos 

genótipos do grupo 1. Em relação a CGC dos genótipos do grupo 2, foram observadas 

diferenças significativas para as variáveis massa de 100 sementes e número de ramos 

secundários. 

Para a CEC observou-se diferença significativa apenas para os efeitos das variáveis 

número de flores femininas e número de ramos secundários. As demais, rendimento de grãos, 

massa de 100 sementes, diâmetro de caule, altura de planta, altura de ramificação e diâmetro 

de copa foram não significativas quanto à CEC. Pode-se inferir, pelos resultados 
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apresentados, que as diferenças entre as médias dos cruzamentos são predominantemente 

devidas ao comportamento individual dos genitores e que para os caracteres número de flores 

femininas e número de ramos secundários há uma possível interação entre eles, uma vez que 

seus efeitos de CEC foram significativos. Ainda assim, somente para o caráter número de 

flores femininas, observou-se elevada explicação da variação entre os tratamentos pela CEC, 

que foi de 77,14%. 

Em estudos com pinhão-manso as análises de variância em genitores e híbridos 

obtidos em cruzamento dialélico, nos quais foram avaliados dados de altura de plantas, 

diâmetro do colo e número de folhas para o estádio de mudas, estas foram significativas, 

exceto para CEC para número de folhas após 15 dias de plantio (BIABANI et al., 2012). 

 As médias dos nove híbridos estão apresentadas na Tabela 4. Observou-se a 

ocorrência de variação para os caracteres, evidenciando divergência entre as progênies. Para o 

rendimento de grãos, estes variaram de 299,48 kg ha-1 (JCUFS-03xJCUFS-05) a 441,94 kg 

ha-1 (JCUFS-01xJCUFS-05). Outros caracteres que apresentaram expressiva variação de 

médias foram: número de flores femininas, sendo que as médias variaram de 6,99 unidades 

(JCUFS-04xJCUFS-08) a 9,76 unidades (JCUFS-03xJCUFS-08), número de ramos 

secundários com variação de 28,66 unidades (JCUFS-03 x JCUFS-08) a 48,83 unidades 

(JCUFS-04 x JCUFS-13). Para altura de ramificação ocorreu variação de 16,22 cm (JCUFS-

04xJCUFS-05) a 30,95 cm (JCUFS-03xJCUFS-08) e o diâmetro de copa variou de 206,44 cm 

(JCUFS-03xJCUFS-08) a 254,43 cm (JCUFS-04xJCUFS-13). 

 
TABELA 4. Médias de híbridos F1 de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) para os caracteres 
no cruzamento dialélico parcial. São Cristóvão: UFS, 2012. 

HÍBRIDO 
PR 

(kg ha-1) 
NFF 

(Unid) 
P100 
(g) 

DC 
(cm) 

AP 
(cm) 

NRS 
(Unid) 

AR 
(cm) 

DCO 
(cm) 

JCUFS-01xJCUFS-05 441,94 a 7,72 b 76,92 b 10,29 a 221,13 a 44,11 a 20,33 b 238,64 a 

JCUFS-01xJCUFS-08 374,94 b 9,40 a 75,87 b 9,51 b 223,88 a 37,22 b 17,67 b 217,19 b 

JCUFS-01x JCUFS-13 342,41b 7,56 b 77,91 b 9,50 b 211,55 a 38,60 b 17,00 b 217,17 b 

JCUFS-03xJCUFS-05 299,48 b 7,33 b 73,65 b 9,19 b 211,67 a 30,77 c 27,94 a 216,41 b 

JCUFS-03xJCUFS-08 311,87 b 9,76 a 76,08 b 8,83 b 211,49 a 28,66 c 30,95 a 206,44 b 

JCUFS-03x JCUFS-13 360,85 b 8,46 a 83,25 a 8,98 b 207,55 a 31,99 c 27,83 a 221,08 b 

JCUFS-04xJCUFS-05 456,13 a 9,39 a 78,45 b 9,73 a 210,11 a 37,66 b 16,22 b 237,39 a 

JCUFS-04xJCUFS-08 385,59 b 6,99 b 80,97 a 9,92 a 221,66 a 39,38 b 18,95 b 254,11 a 

JCUFS-04xJCUFS-13 427,09 a 7,18 b 83,01 a 10,21 a 227,72 a 48,83 a 20,73 b 254,43 a 

Média 377,81 8,20 78,45 9,58 216,31 37,47 21,95 229,17 

PR = Rendimento de grãos (kg/ha), NFF = Número de flores femininas (U), P100 = Massa de 100 sementes (g), 
DC = Diâmetro de colo (cm), AP = Altura de planta (cm), NRS = Número de ramos secundários, AR = Altura de 
ramificação (cm), DCO = Diâmetro da copa (cm). 
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As estimativas dos efeitos da CGC ( i e j) de cada genitor e dos efeitos da CEC (Ŝ) 

estão apresentadas na Tabela 5.  

 
TABELA 5. Estimativas dos efeitos da Capacidade Geral e Específica de Combinação, em 
cruzamento dialélico parcial em pinhão-manso (Jatropha curcas L.). São Cristóvão-SE: UFS, 
2012. 

 
PR 

(kg ha-1) 
NFF 

(Unid) 
P100 
(g) 

DC 
(cm) 

AP 
(cm) 

NRS 
(Unid) 

AR 
(cm) 

DCO 
(cm) 

GENITORES Efeitos da CGC - (Grupo1) 

JCUFS-01 8,617 0,026 -1,556 0,192* 2,547 2,506* -3,620* -4,842 

JCUFS-03 -53,742* 0,313 -0,796 - 0,564** - 6,068* - 6,993** 6,946** -14,528 

JCUFS-04 45,124* - 0,340 2,353 0,372** 3,521 4,486** -3,326 19,371* 

 Efeitos da CGC - (Grupo2) 

JCUFS-05 21,371 - 0,053 -2,116 0,158 - 2,008 0,043 -0,460 1,541 

JCUFS-08 -20,345 0,520 -0,816 - 0,144 2,707 - 2,383* 0,563 -3,262 

JCUFS-13 -1,025 - 0,466 2,933 - 0,014 - 0,698 2,340* -0,103 1,721 

HÍBRIDOS Efeitos da CEC 

JCUFS-01 x JCUFS-05 34,138 - 0,456 2,136 0,367* 4,279 4,086** 2,4533 12,765 

JCUFS-01 x JCUFS-08 8,855 0,660 -0,213 - 0,118 2,322 - 0,376 -1,230 -3,881 

JCUFS-01 x JCUFS-13 -42,994* - 0,203 -1,923 - 0,248 - 6,601 - 3,710** -1,223 -8,884 

JCUFS-03 x JCUFS-05 -45,961* - 1,133** -1,893 0,014 3,435 0,256 -0,503 0,232 

JCUFS-03 x JCUFS-08 8,145 0,723 -0,763 0,007 - 1,451 0,563 1,473 -4,944 

JCUFS-03 x JCUFS-13 37,815 0,409 2,656* - 0,022 - 1,984 - 0,820 -0,969 4,712 

JCUFS-04 x JCUFS-05 11,822 1,590** -0,243 - 0,382** - 7,714* - 4,343** -1,950 -12,997 

JCUFS-04 x JCUFS-08 -17,001 - 1,383** 0,976 0,111 - 0,871 - 0,186 -0,243 8,825 

JCUFS-04 x JCUFS-13 5,178 - 0,206 -0,733 0,271 8,585* 4,530** 2,193 4,172 

PR = Rendimento de grãos (kg/ha), NFF = Número de flores femininas (U), P100 = Massa de 100 sementes (g), 
DC = Diâmetro de caule (cm), AP = Altura de planta (cm), NRS = Número de ramos secundários, AR = Altura 
de ramificação (cm), DCO = Diâmetro da copa (cm), significativo a 5%, ** significativo a 1%, ns = não 
significativo pelo teste t. 

 

Três genitores apresentaram valores positivos de ’s para rendimento de grãos. A 

capacidade de provocar desvios positivos em relação à média ocorreu em dois genótipos do 

Grupo 1 (JCUFS-01 e JCUFS-04) e em um terceiro genótipo pertencente ao grupo 2 (JCUFS-

05). No entanto, apenas os ’s do Grupo 1 são estatisticamente diferentes de zero. No Grupo 

1, o maior  foi do genitor JCUFS-04 ( 4 = 45,124), 5,25 vezes maior que o segundo colocado 

JCUFS-01 ( 1 = 8,617). No Grupo 2 apenas para o genitor JCUFS-05 ( 5 = 21,371) observou-

se estimativa positiva de . Estes genitores descritos anteriormente, provavelmente possuem 

maior número de alelos favoráveis em relação ao rendimento de grãos, sendo, portanto, de 
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maior interesse para essa característica, contrastando com os demais genótipos dos dois 

grupos para os quais se observou estimativas da CGC ( i e j) negativas, indicando que, 

provavelmente as mesmas têm menor concentração de alelos favoráveis dentro de seus 

respectivos grupos. 

Em relação aos demais caracteres destacam-se quanto à CGC, os seguintes genitores 

JCUFS-03 (Grupo 1) e JCUFS-08 (Grupo 2) para número de flores femininas (maior número 

de flores femininas); JCUFS-04 (Grupo 1) e JCUFS-13 (Grupo 2) para massa de 100 

sementes (rendimento); JCUFS-04 (Grupo 1) e JCUFS-05 (Grupo 2) para diâmetro de caule 

(maior diâmetro de caule); JCUFS-03 (Grupo 1) e JCUFS-05 (Grupo 2) para altura de planta 

(menor porte); JCUFS-04 e (Grupo 1) e JCUFS-13 (Grupo 2) para número de ramos 

secundários (maior ramificação do caule); JCUFS-01 e JCUFS-04 (Grupo 1) e JCUFS-05 

(Grupo 2) para altura de ramificação (menor altura de caule); JCUFS-04 (Grupo 1) e JCUFS-

13 (Grupo 2) para diâmetro de copa (maior volume de copa). Na avaliação geral das 

estimativas de CGC é possível se identificar que os alelos favoráveis estão dispersos entre os 

acessos para as oito características agronômicas; entretanto, o acesso JCUFS-04 (Grupo 1), 

provavelmente reúne alelos favoráveis para seis dos oito caracteres, seguido pelo JCUFS-05 

que reúne alelos favoráveis para quatro dos oito caracteres (Tabela 5) 

Constatou-se diferenças estatísticas para as estimativas das CEC dos nove 

cruzamentos em relação ao número de flores femininas e o número de ramos secundários, de 

acordo com a análise de variância (Tabela 3). Observa-se na Tabela 5 que os cruzamentos que 

tiveram boa complementação para estes dois caracteres foram JCUFS-04xJCUFS-05 número 

de número de flores femininas e JCUFS-04x JCUFS-13 e JCUFS-01xJCUFS-05 para número 

de ramos secundários (maior ramificação do caule).  

Embora a CEC para rendimento de grãos não tenha sido significativa, comparando-se 

as proporções relativas das somas de quadrados (Tabela 3), verifica-se que esta contribui com 

28,89% da soma de quadrados. Esse fato evidencia que o efeito decorrente de genes não 

aditivos não é desprezível na expressão deste caráter. Alguns cruzamentos destacam-se pela 

existência de interação positiva entre os genitores como observado entre os cruzamentos 

JCUFS-03x JCUFS-13 (Ŝ3-13 = 37,815) e JCUFS-01xJCUFS-05 (Ŝ1-5 = 37,815). 

Analisando-se os componentes das médias dos cruzamentos para o rendimento de 

grãos (Tabela 4), observa-se que o primeiro e o terceiro híbridos (maiores médias) possuem o 

benefício do genitor de maior  (Tabela 5), enquanto que o segundo colocado se destacou dos 

demais quanto à CEC (Ŝ15 = 34,138), apesar da não significância (Tabela 5).  

A composição das médias de menor valor corresponde aos cruzamentos em que os 

genitores envolvidos apresentaram as piores estimativas quanto a CGC (genitor 3 do Grupo 1; 
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genitores 8 e 13 do Grupo 2), evidenciando a importância dos efeitos da CGC na composição 

das médias dos cruzamentos. Outro fator determinante foram as baixas estimativas da CEC 

apresentadas pelos cruzamentos JCUFS-03 x JCUFS-05 e JCUFS-01 x JCUFS-13, (Tabela 5). 

Publicações sobre capacidade combinatória para a espécie, ainda são escassas, devido 

ao fato dos programas de melhoramento genético voltados ao pinhão-manso serem recentes. 

Em um desses trabalhos verificou-se que o caráter altura de plantas apresentou maior 

variância genética devida à CEC em comparação com a variância aditiva, enquanto que, para 

o diâmetro de caule foi observado maior predominância de variância aditiva (LAVIOLA et 

al., 2011b). Esses resultados também foram encontrados no presente trabalho, com a CEC 

contribuindo com 51,94% da variação para altura de plantas, ante 39,62% da CGC do Grupo 

1 e 8,43% do Grupo 2. Em relação ao diâmetro de caule, a CGC dos dois grupos contribuem 

juntos com 78,34% da variação, ante apenas 21,32% da CEC. 

Pela análise geral dos dados, constatou-se que os cruzamentos que apresentaram as 

maiores médias de produção aos 24 meses, são em ordem decrescente: JCUFS-04xJCUFS-05 

(456,13 kg ha-1), JCUFS-01xJCUFS-05 (441,94 kg ha-1) e JCUFS-04xJCUFS-13 (427,09 kg 

ha-1). Portanto, essas médias encontram-se abaixo das citadas por Drummond et al. (2010) 

que ao avaliar genótipos elite de pinhão-manso, cultivados sob sistema de irrigação, obteve 

produtividades de até 3.542 kg ha-1 nos primeiros ciclos de produção. No entanto, o mesmo 

autor relata que a produtividade média de plantas de pinhão-manso irrigadas é 

aproximadamente 3,5 vezes maior que as obtidas apenas com regime normal de chuvas em se 

tratando de regiões de clima semiárido, como é o caso desta avaliação. Dessa forma, o regime 

de chuvas muito irregular durante o ano corrente de 2012, certamente influenciou no 

desempenho dos híbridos avaliados com relação à produtividade de sementes.   

Considerando, no entanto, o bom desempenho de alguns acessos em relação a outros 

caracteres, estes podem ser aproveitados em cruzamentos com outros genótipos, afim, de 

contribuir com seus alelos para características correlacionadas ao rendimento de sementes. 

Sobretudo devido ao fato da maioria dos caracteres avaliados possuírem maior predominância 

de efeitos da CGC sobre a CEC, com exceção das variáveis número de flores femininas e 

altura de planta. Estes resultados foram divergentes dos obtidos no trabalho de Biabani et al. 

(2012) que observou maior predominância dos efeitos da CEC para caracteres avaliados altura 

de planta, diâmetro de caule e número de folhas aos 15 dias após o plantio.    

Segundo Laviola et al., (2011b) para obter ganhos em caracteres que apresentam sua 

expressão relacionada a genes aditivos (CGC), indica-se priorizar a recombinação dos 

melhores indivíduos, ou seja, aqueles com maior valor genético aditivo. Por outro lado, para 

se melhorar uma população em relação aos caracteres que apresentam maior variação 
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decorrente dos efeitos da CEC, deve-se priorizar a capitalização da heterose (dominância e 

divergência genética). 

 Analisando-se separadamente os genitores quanto à concentração de alelos favoráveis 

(CGC), destacam-se os genitores JCUFS-04 do (Grupo 1) e JCUFS-05 (Grupo 2) por 

possuírem, provavelmente, maior concentração de alelos favoráveis para a maioria das 

características  nos seus respectivos grupos. O genitor JCUFS-04 possui alelos favoráveis 

para rendimento de grãos, massa de 100 sementes, diâmetro de caule, número de ramos 

secundários, altura de ramificação e diâmetro de copa, ainda no grupo 1, o genitor JCUFS-03 

apresentou alelos favoráveis para número de flores femininas e altura de plantas. O genitor 

JCUFS-05 possui alelos favoráveis para rendimento de grãos, diâmetro de caule, altura de 

plantas e altura de ramificação, também no grupo 2 o genitor JCUFS-13 apresentou alelos 

favoráveis para massa de 100 sementes, número de ramos secundários e diâmetro de copa 

(Tabela 5). Dessa forma, seria interessante o cruzamento entre os genitores JCUFS-04 e 

JCUFS-05 e avaliação das progênies obtidas por esse cruzamento. 

 

4.2 Parâmetros e correlações genéticas 

Na Tabela 6 estão apresentados dados sobre variância genética, ambiental, fenotípica e 

herdabilidade no sentido amplo. Os resultados obtidos para as características avaliadas 

atestam a existência de variabilidade entre as os híbridos de pinhão-manso, sendo a variância 

genotípica maior que a variância residual para todas as características. O coeficiente de 

variação genética expressa a magnitude da variação genética em relação à média do caráter 

(JUHÁSZ et al., 2010).  

 
TABELA 6. Estimativas de variância genética (σg2), ambiental (σe2), fenotípica (σf

2) e 
herdabilidade no sentido amplo (h2) para caracteres em híbridos de pinhão-manso (Jatropha 
curcas L.). UFS, São Cristóvão, 2012. 

Parâmetros 
NRS 

(Unid) 
NFF 

(Unid) 
P100 
(g) 

DC 
(cm) 

AP 
(cm) 

AR 
(cm) 

DCO 
(cm) 

PR 
(kg/ha-1) 

σg
2 37,85 0,82 7,65 0,22 28,41 25,56 204,89 2348,19 

σe
2 3,46 0,33 3,36 0,03 24,34 4,45 101,31 747,93 

σf
2 41,31 1,15 11,01 0,25 52,75 30,02 306,21 3096,13 

h2 91,61 71,16 69,48 85,50 53,85 85,14 66,91 75,84 

CVgi% 16,41 11,06 3,52 4,90 2,46 23,02 6,24 12,82 

CVe% 8,60 12,19 4,04 3,49 3,95 16,65 7,60 12,53 

Média Geral 37,47 8,20 78,45 9,58 216,31 21,95 229,21 377,81 
PR = Rendimento de grãos (kg/ha), NFF = Número de flores femininas (U), P100 = Massa de 100 sementes (g), DC = 
Diâmetro de colo (cm), AP = Altura de planta (cm), NRS = Número de ramos secundários, AR = Altura de ramificação (cm), 
DCO = Diâmetro de copa (cm), CVgi: coeficiente de variação genética aditiva; CVe: coeficiente de variação residual. 
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Observou-se para as variáveis, número de ramos secundários, número de flores 

femininas, altura de ramificação e rendimento de grãos, os maiores coeficientes de variação 

genética com as respectivas estimativas: 16,41%, 11,06%, 23,02%, 12,82%. Os coeficientes 

de variação genotípica se mantiveram numericamente próximos aos dos coeficientes de 

variação residual, para a maioria dos caracteres. Isto permite inferir com precisão sobre o 

valor genotípico das procedências. Há exceção para os caracteres (número de ramos 

secundários) e (altura de ramificação), para os quais se estimou coeficientes de variação 

genotípicos maiores que os coeficientes de variação residual. 

A variabilidade genética para caracteres morfo-agronômicos encontrada no presente 

estudo está de acordo com pesquisas realizadas no Brasil e no mundo, as quais têm destacado 

a existência de diversidade genética em pinhão-manso. Laviola et al. (2010) relataram a 

existência de variabilidade genética em 110 acessos de pinhão-manso no 1º ano agrícola para 

diferentes características morfológicas relacionadas com a produção. Abreu et al. (2009) 

também encontraram variabilidade genética significativa entre dez acessos avaliados para 

altura de plantas, altura de inserção da primeira folha, diâmetro do caule e número de folhas. 

Ginwal et al. (2004) avaliaram acessos de pinhão-manso procedentes de 10 Estados da Índia, 

dos três meses aos dois anos e encontraram variabilidade genética para características como: 

morfologia da semente, características de crescimento, e produtividade de óleo. Parthiban et 

al. (2011) avaliaram 27 híbridos de pinhão-manso na Índia e econtrataram altos coeficientes 

de variação fenotípica e genotípica, sendo a produção de grãos, o caráter com os maiores 

coeficientes de variação, seguidos por índice de robustez, número de ramos secundários, 

diâmetro de caule, altura de planta e número de ramos primários. 

Ao se comparar os resultados de herdabilidade obtidos neste trabalho com trabalhos 

realizados para outros genótipos, é possível notar grande variação de resultados, porém de 

forma geral, os dados de herdabilidade no sentido amplo têm sido altos, com muitos 

caracteres apresentando valores acima de 70%. Para o diâmetro do caule relata-se estimativas 

de herdabilidade no sentido amplo em níveis altos e moderados com valores de 33,70% 

(Laviola et al., 2011), 68,9% (Das et al., 2010), 76% (Ginwal et al., 2004) e 87,1% (Parthiban 

et al., 2011) contra 85,50% nesse trabalho. 

Quanto à altura de plantas o valor de herdabilidade estimado foi de 53,85% 

comparados aos valores de herdabilidade citados em literatura de 55,57% (Laviola et al., 

2011), 74,8% (Parthiban et al., 2011), 87,73% (Rao et al., 2008), 89% (Das et al., 2010) e 

97% (Ginwal et al., 2004). 



25 

Para número de ramos secundários observou-se 91,61% de herdabilidade. Em outros 

estudos foram relatados valores de 27,16% (Laviola et al., 2011), 61,7% (Parthiban et al., 

2011) e 67,7% (Das et al., 2010), sendo o desta pesquisa superior aos relatados. 

A avaliação de características florais pode se relacionar à produção e, portanto, 

estudos com estas características podem auxiliar na seleção de genótipos produtivos. Pode-se 

constatar relatos de 41,5% de herdabilidade para número de racemos florais por planta, 21,8% 

para número de flores femininas por racemo floral (Das et al., 2010), 55,38% para 

juvenilidade e 51,19% para altura da primeira inflorescência em plantas jovens avaliadas aos 

8 meses (Laviola et al., 2011). Para a presente pesquisa observou-se para número de flores 

femininas (NFF) herdabilidade de 71,16%. Com este resultado pode-se prever, para os 

materiais em estudo, boas possibilidades de seleção de acessos para características com altas 

herdabilidades, para compor programas de melhoramento da espécie.  

O estudo das sementes é de grande importância para avaliação de genótipos, uma vez 

que estão diretamente relacionados à produção. Têm sido citados valores de 82,14% para 

comprimento e 77,77% para largura de sementes, 93,16% para massa de 100 sementes, 

99,61% para teor de óleo (Rao et al., 2008). Para rendimento de grãos tem sido citado 81,7% 

(Parthiban et al., 2011), 58,4% (Das et al., 2010) e 71,48% (Laviola et al., 2011). 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados da análise de importância dos caracteres 

morfo-agronômicos avaliados sobre os valores genotípicos de cada caráter. 

 
TABELA 7. Contribuição relativa de caracteres (%) para diversidade genética obtida pelo 
método de Singh (1981). UFS, São Cristóvão, 2012. 

Caracteres Valor (%) 

NFF 21 

DC 17 

PR 15 

NRS 14 

AP 13 

P100 10 

AR 8 

DCO 2 
PR = Rendimento de grãos (kg/ha), NFF = Número de flores femininas (U), P100 = Massa de 100 sementes (g), DC = 
Diâmetro de colo (cm), AP = Altura de planta (cm), NRS = Número de ramos secundários, AR = Altura de ramificação (cm), 
DCO = Diâmetro de copa (cm). 

 
Observou-se que os descritores que mais contribuíram para a divergência entre as nove 

populações estudadas foram número de flores femininas (20,99%), diâmetro de caule 

(16,83%), rendimento de grãos (15,06%) e número de ramos secundários (14,06), e os que 
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menos contribuíram foram massa de 100 sementes (9,66%), altura de ramificação (8,32%) e 

diâmetro de copa (2,47%) conforme apresentada na Tabela 7. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Laviola et al., (2011), que mesmo estudando alguns caracteres diferentes, 

observaram que o número de ramos secundários (9%), rendimento de grãos (23%), diâmetro 

do caule (12%) e altura de plantas (11%) contribuíram de forma representativa para 

diversidade genética dos acessos de pinhão-manso do banco de germoplasma. 

Na Tabela 8 são apresentadas as correlações genotípicas processadas entre as 

características avaliadas. As maiores correlações genotípicas positivas e significativas foram 

observadas entre número de ramos secundários e diâmetro de caule (0,942), número de ramos 

secundários e altura de planta (0,762), número de ramos secundários e diâmetro de copa 

(0,798), número de ramos secundários e rendimento de grãos (0,759), diâmetro de caule e 

altura de planta (0,738), diâmetro de caule e diâmetro de copa (0,844), diâmetro de caule e 

rendimento de grãos (0,802), diâmetro de copa e rendimento de grãos (0,742). As correlações 

genotípicas negativas e significativas foram observadas para número de ramos secundários e 

altura de ramificação (-0,665) e diâmetro de caule e altura de ramificação (-0,687). Todas as 

características avaliadas, com exceção de altura de ramificação, apresentaram correlações 

genotípicas positivas em relação ao rendimento de grãos. Isto evidencia a importância de se 

trabalhar com essas características em programas de melhoramento da espécie visando maior 

rendimento de grãos e, consequentemente, de óleo que é o produto de maior interesse.  

 
 
TABELA 8. Valores das estimativas de correlação entre caracteres em híbridos de pinhão-
manso (Jatropha curcas L.). UFS, São Cristóvão, 2012. 

Caracteres 
NFF 

(Unid) 
P100 
(g) 

DC 
(cm) 

AP 
(cm) 

AR 
(cm) 

DCO 
(cm) 

PR 
(kg/ha-1) 

NRS (Unid) -0,490 0,429 0,942** 0,762* -0,665* 0,798** 0,759* 

NFF (Unid)  -0,277 -0,493 -0,342 0,150 -0,554 0,033 

P100 (g)   0,262 0,170 -0,129 0,596 0,422 

DC (cm)    0,738* -0,687* 0,844** 0,802** 

AP (cm)     -0,420 0,612 0,434 

AR (cm)      -0,503 -0,660 

DCO (cm)       0,742* 
 PR = Rendimento de grãos (kg/ha), NFF = Número de flores femininas (U), P100 = Massa de 100 sementes (g), 
DC = Diâmetro de colo (cm), AP = Altura de planta (cm), NRS = Número de ramos, AR = Altura de ramificação 
(cm), DCO = Diâmetro de copa (cm), * significativo a 5%, ** significativo a 1%. 
 

As altas correlações positivas entre os parâmetros da copa e a produção de grãos então 

em consonância com os resultados encontrados por Bhering et al. (2012). Os autores 
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observaram que para o rendimento de grãos há correlação genética positiva com o volume de 

copa, diâmetro de copa nas linhas e entre linhas, e o número total de ramificações.  

As correlações genéticas estão relacionadas com os efeitos pleiotrópicos (efeito pelo 

qual, um gene, afeta mais de uma característica) e como causa transitória, a ligação gênica 

(CRUZ et al., 2004). O conhecimento sobre a correlação de caracteres é muito importante nos 

programas de melhoramento, principalmente se a seleção de um deles é dificultada em razão 

da baixa herdabilidade, e ou possua outros problemas na identificação. Se dois caracteres 

apresentam correlação genética favorável, é possível obter ganho para um deles por meio de 

seleção indireta para o outro correlacionado (CRUZ et al., 2004). Também é possível prever e 

se preparar para situações futuras decorrentes da seleção direta em um caráter, e que venha a 

causar grandes mudanças em outros correlacionados. Bhering et al., (2012) afirmam que a 

seleção direta para produção de grãos em pinhão-manso, tende a provocar aumento do 

diâmetro e volume de copa nos cultivares melhorados da espécie. Esta informação é relevante 

para prever as adaptações necessárias no sistema de produção (espaçamento, colheitadeira) 

para os cultivares melhorados, que se espera obter. 

 

4.3 Considerações finais 

Para o estabelecimento de um programa consolidado de melhoramento para a espécie, 

deve-se conhecer a diversidade disponível e caracterizar os acessos de modo a se dispor de 

materiais com potencial para uso em cruzamentos, estabelecer estimativas de variância 

genética e fenotípica, bem como identificar quais características apresentam maior 

herdabilidade para a espécie e que estejam diretamente relacionadas à produção. Outro 

aspecto importante é identificar correlações que permitam à seleção precoce ou a seleção 

indireta, de forma a facilitar a seleção para caracteres de baixa herdabilidade. 

Neste trabalho, houve uma amostragem da diversidade, a caracterização de acessos e o 

estabelecimento de cruzamentos. A partir destes cruzamentos os híbridos obtidos foram 

avaliados para características morfo-agronômicas e para estas as capacidades geral e 

específica de combinação dos acessos, bem como as estimativas das variâncias genéticas e 

ambientais, bem como suas correlações.  

Desta forma, sugere-se a continuidade das hibridações incluindo genótipos que foram 

identificados como os que mais contribuíram para a produção. E ainda, entre as inúmeras 

características desejáveis no melhoramento genético do pinhão-manso, pode-se citar: alta 

produtividade de grãos, elevado número de flores femininas, porte reduzido, uniformidade e 

precocidade de maturação, resistência a pragas e doenças, elevado número de ramificação do 

caule e alto teor de óleo nas sementes, e são estas características que devem ser avaliadas. 
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Assim, a partir das pesquisas realizadas com este trabalho espera-se associar a avaliação das 

características anteriormente citadas avaliadas por anos consecutivos e sob diferentes 

condições edafoclimáticas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1. A Capacidade Geral de Combinação é o efeito preponderante na composição das médias 

da maioria das características agronômicas, na avaliação dos híbridos de pinhão-manso 

obtidos neste trabalho. 

2. A Capacidade Específica de Combinação é significativamente importante apenas para 

número de flores femininas e número de ramos secundários, sendo que para a primeira 

variável explica mais de 50% da variação observada nos híbridos de pinhão-manso. 

3. Os alelos favoráveis para rendimento de grãos e para as outras características, encontram-

se mais concentrados entre os genitores do grupo 1.  

4. Os genitores JCUFS-04 e JCUFS-05 se destacam dos demais quanto à concentração de 

alelos favoráveis para os caracteres rendimento de grãos, massa de 100 sementes, 

diâmetro de caule, número de ramos secundários, altura de ramificação, diâmetro de copa 

(JCUFS-04) e rendimento de grãos, diâmetro de caule, altura de planta, altura de 

ramificação (JCUFS-05). 

5. Os híbridos mais produtivos são JCUFS-04xJCUFS-05 e JCUFS-01xJCUFS-05 

6. Existe variabilidade genética entre os híbridos para características morfo-agronômicas 

como número de ramos secundários, número de flores femininas, altura de ramificação e 

rendimento de grãos; 

7. Todos os caracteres estudados contribuem para a diversidade genética entre os nove 

cruzamentos híbridos estudados, sendo o número de flores femininas, o diâmetro de caule, 

o rendimento de grãos e o número de ramos secundários os que mais contribuem.  

8. Existem correlações entre os caracteres número de ramos secundários e diâmetro de caule, 

número de ramos secundários e altura de planta, número de ramos secundários e altura de 

ramificação, número de ramos secundários e diâmetro de copa, número de ramos 

secundários e rendimento de grãos, diâmetro de caule e altura de planta, diâmetro de caule 

e altura de ramificação, diâmetro de caule e diâmetro de copa, diâmetro de caule e 

rendimento de grãos, diâmetro de copa e rendimento de grãos, fornecendo importantes 

informações para o estabelecimento de um plano de melhoramento genético do pinhão-

manso, a partir dos híbridos avaliados. 

9. Todos os caracteres, com exceção de altura de ramificação, correlacionam-se 

positivamente com rendimento de grãos, sendo o diâmetro de caule, o número de ramos 

secundários e o diâmetro de copa os que apresentam maiores correlações. 
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ANEXO A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 1. Sequência do processo de polinização artificial em acessos de Jatropha curcas L. 
(A) Racemo do pinhão-manso em estádio de desenvolvimento apto para emasculação e 
cruzamento. (B) Inflorescência emasculada. (C) Processo de abertura das flores femininas. 
(D) Polinização artificial. (E) Flor polinizada. (F) Tela protegendo o cruzamento.  UFS, São 
Cristóvão-SE, 2010. 
 


