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RESUMO: O açaizeiro (Euterpe precatoria) é de origem amazônica e destaca-se entre os 
diversos recursos biológicos pela sua abundância e por produzir um importante alimento: 

sementes da floresta e por isso, o uso comercial pode causar perda da diversidade da 
espécie, podendo resultar em efeitos negativos sobre a estrutura genética das populações. 
O objetivo do estudo foi analisar a diversidade genética de matrizes de açaizeiro por meio 
de marcadores microssatélites. Foram coletados folíolos maduros de 46 matrizes na reserva 
indígena Kaxinawá de Nova Olinda, Feijó-AC. As extrações de DNA foram realizadas na 
Embrapa Acre. A avaliação da diversidade genética foi realizada através dos índices 
heterozigosidade esperada (HE) e observada (HO), distâncias genéticas modificada de 
Rogers foram analisadas no software TFPGA e usada na construção de dendrograma pelo 
critério de agrupamento UPGMA. Os locos EE8 e EE54 foram utilizados para a 
genotipagem. Foram identificados um total 11 alelos. Os valores de HE variaram de 0,600 
(EE8) a 0,778 (EE54) e os de HO variaram de 0,260 (EE8) a 0,565 (EE54). Foram 
observados 23 matrizes com zero de distância e matrizes com 0,9354 de distância genética. 
Através do dendrograma foi possível observar baixa diversidade genética, porém vale 
ressaltar que o estudo foi realizado apenas com dois locos e por isso, apresentou muitas 
matrizes com o mesmo perfil alélico. Porém, estudos estão sendo conduzidos com mais 
locos para ser ter a real diversidade da espécie na população estudada. 
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