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O tungue (Aleurites fordii Helms) é uma planta arbórea, da família Euphorbiaceae, adaptada ao 

clima temperado, necessita cerca de 350 a 400 horas de frio para diferenciação de gemas 

vegetativas. Essa espécie é cultivada com a finalidade de produção óleo, que tem como principal 

característica a secagem rápida, sendo amplamente utilizado na indústria de tintas e resinas. Os 

plantios de tungue existentes no Rio Grande do Sul são oriundos de propagação sexuada. A 

reprodução por sementes não é o desejada em plantios comerciais, uma vez que promove a 

desuniformidade entre plantas dificultando o manejo. Entretanto para a pesquisa, estes plantios 

tem sido de grande importância para o melhoramento, uma vez que é possível fazer a avaliação e 

seleção de indivíduos superiores já em idade adulta. A diversidade genética é um importante 

parâmetro avaliado por melhoristas na fase inicial do programa de melhoramento. Neste sentido 

o objetivo do trabalho foi caracterizar 50 genótipos de tungue por meio de caracteres 

morfoagronômicos. O trabalho foi realizado na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas/RS. Os 

genótipos avaliados são oriundos de propagação sexuada, sendo as sementes obtidas de plantas 

selecionadas em plantios comerciais da Serra Gaúcha. Os caracteres avaliados foram altura de 

planta (cm), altura dos ramos laterais (cm), diâmetro do tronco (mm), produtividade por planta 

(kg), relação semente/casca (%) e peso de 100 sementes (g). Foi realizada a análise de 

agrupamento através da Distância Média Euclidiana utilizando se o programa estatístico SAS. 

Com o agrupamento, formaram-se cinco grupos distintos. Um dos resultados importantes foi à 

variabilidade para arquitetura de planta, que é interessante quando se define o tipo de plantio. 

Quando é desejado um plantio mais adensado a arquitetura da planta com ângulo dos ramos mais 

fechados é o ideal por facilitar o manejo. Indivíduos com ramos laterais abertos, de inserção 

baixa dificultam os tratos culturais. Em relação à produtividade, a média do plantio foi de 6,7 kg 

planta, enquanto que a do grupo mais produtivo foi superior a 13 kg planta-1, o que corresponde a 

mais de 10.000 kg ha-1 de fruto seco. A partir dos resultados é possível constatar que os 

genótipos apresentam diversidade genética para os caracteres analisados, principalmente para 

aqueles de interesse agronômico, como altura de inserção dos ramos laterais e produtividade. 

Neste sentido é possível identificar e selecionar plantas com arquitetura adequada e alta 

produtividade, para serem usados diretamente como fonte de material em propagação assexuada, 

como também para cruzamentos em programa de melhoramento. 
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