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A macaúba (Acrocomia aculeata), espécie nativa do Brasil, apresenta diversas aplicações desde 

a indústria de cosméticos, fármacos, alimentação até a produção de biocombustíveis. Atualmente 

é considerada a maior fonte alternativa potencial para produção de óleo. Seu aproveitamento vai 

além da produção de óleo. O resíduo da extração (torta) tem potencial para produção de farinha 

ou ração animal, o endocarpo para produção de carvão e o resíduo das folhas senescentes 

apresentam potencial para cogeração de energia. Objetivou-se quantificar a diversidade genética 

entre genótipos de dois acessos de macaúba a partir da coleta de dados agronômicos. Foram 

realizadas observações em 16 genótipos do acesso São Paulo (SP) e 22 genótipos do acesso 

Distrito Federal (DF). O acesso SP é oriundo do município de Igarapava e o acesso DF do 

Núcleo Rural Buriti Vermelho. Os dados foram coletados de plantas de macaúba cultivadas na 

área experimental da Embrapa Cerrados, Planaltina-DF. Os trabalhos foram realizados durante o 

ano de 2014 até o final do período chuvoso em março de 2015. Os caracteres observados foram: 

número de espatas emitidas (NESP), número de cachos frutificados (NCF), número total de 

frutos (NTF), número de frutos por cacho (NFC), produção total de frutos (PTF) e peso médio de 

cachos (PMC). A diversidade genética foi quantificada entre os genótipos, pela distancia 

Euclidiana, para ambos os acessos separadamente. Para a análise de agrupamento foi utilizado o 

método UPGMA. Para as duas análises de divergência o coeficiente de correlação cofenético 

estimado foi 0,74, sendo significativo e sugerindo associação entre a matriz de distância genética 

e a representação gráfica obtida. Observou-se a formação de cinco grupos no acesso DF e três no 

acesso SP. O carácter número total de frutos (NTF) praticamente contribui para toda a 

variabilidade quantificada, com 98% para ambas as análises realizadas, mostrando a importância 

deste caráter na seleção de genótipos superiores em termos de produtividade. 
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