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A macaúba (Acrocomia aculeata) é reconhecida atualmente como uma espécie nativa promissora 

para produção de óleo. Possui elevado potencial além de diversos usos relacionados ao 

aproveitamento de resíduos e coprodutos. Objetivou-se quantificar a variabilidade genética em 

genótipos de dois acessos de macaúba baseado na avaliação de caracteres morfológicos. Foram 

caracterizados 16 genótipos do acesso São Paulo (SP) e 22 genótipos do acesso Distrito Federal 

(DF). O acesso SP foi coletado no município de Igarapava e o acesso DF no Núcleo Rural Buriti 

Vermelho. Foram observadas seis características morfológicas relacionadas ao estipe e folhas na 

fase do desenvolvimento inicial. A caracterização foi realizada em plantas de macaúba cultivadas 

desde dezembro de 2008, na área experimental da Embrapa Cerrados, Planaltina-DF. As 

características observadas foram: diâmetro do estipe (DEST), número de folhas (NFOL), taxa 

anual de emissão de folhas (TAEF), altura de estipe (AEST), taxa anual de crescimento de estipe 

(TACE) e peso total de folhas secas por ano (PTFSA). Medidas de distância Euclidiana foram 

estimadas e a análise de agrupamento obtida por UPGMA para os dois acessos separadamente. 

Observou-se a formação de seis grupos no acesso DF e três no acesso SP. O coeficiente de 

correlação cofenético foi altamente significativo para ambos os acessos (0,79 para DF e 0,78 

para SP) sugerindo um ajuste entre a matriz de distância genética e a representação gráfica. Os 

caracteres AEST e TACE foram os que mais contribuíram para o total da divergência estimada, 

65,7% e 32,9%, e, 73,3% e 24,7%, para DF e SP, respectivamente. O estudo permitiu verificar a 

elevada variabilidade encontrada nos acessos caracterizados. 
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