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A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma palmeira nativa do cerrado amplamente distribuída no 

território nacional. Este recurso da biodiversidade brasileira apresenta elevado potencial para 

produção de óleo e biomassa. O objetivo do trabalho foi estimar a dissimilaridade existente entre 

genótipos de dois acessos de macaúba com base em caracteres físicos dos frutos. Foram 

analisados frutos de 16 genótipos do acesso São Paulo (SP) e 22 genótipos do acesso Distrito 

Federal (DF). O estudo foi realizado em plantas de macaúba cultivadas na área experimental da 

Embrapa Cerrados, Planaltina-DF. O acesso SP é originado do município de Igarapava e o 

acesso DF do Núcleo Rural Buriti Vermelho.  Os frutos maduros foram colhidos durante o 

período chuvoso (2014/2015). Os caracteres observados foram: peso do fruto inteiro (PFI), 

percentuais de epicarpo (EPI), mesocarpo (MES), endocarpo (END) e amêndoa (AME) em 

relação ao fruto inteiro, diâmetro médio vertical do fruto (DMV), diâmetro médio horizontal do 

fruto (DMH) e razão diâmetro vertical/horizontal (RVH). A dissimilaridade genética foi 

estimada entre os genótipos para ambos os acessos separadamente por meio da distância 

Euclidiana. A análise de agrupamento foi obtida por UPGMA. O coeficiente de correlação 

cofenético foi significativo em ambos os acessos (0,82 para DF e 0,64 para SP) sugerindo 

associação entre a matriz de distância genética e o dendograma obtido. Para ambos os acessos 

ocorreu a formação de quatro grupos. Os caracteres MES e END foram os que mais contribuíram 

para dissimilaridade estimada para o acesso DF, com 28,0% e 22,1%. Para o acesso SP o 

carácter com maior contribuição foi o PFI com 38,5%. Existe variabilidade para os acessos 

estudados em relação aos caracteres físicos de frutos, possibilitando a escolha de genótipos em 

futuros cruzamentos e obtenção de recombinantes de acordo com os objetivos do programa de 

melhoramento. 
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