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A Acacia mangium é uma espécie florestal utilizada comercialmente para produção de tanino, 

madeira, mel extra-floral e biomassa. Dado o seu caráter de usos múltiplos, esta leguminosa tem 

sido utilizada em sistemas agroflorestais, florestais, recuperação de áreas degradadas e, 

recentemente, em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Apesar da sua importância, 

trabalhos científicos de avaliação e seleção são quase inexistentes para populações conduzidas 

no bioma cerrado mato-grossense. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade 

genética da espécie Acacia mangium através de um ensaio de competição entre famílias de 

meios-irmãos e estimar ganhos de seleção. 76 famílias foram conduzidas na área experimental 

do campus Universitário do Araguaia, município de Barra do Garças/UFMT, em DBC, com três 

repetições, quatro plantas/parcela e espaçamento de 1,5 x 3 m. A partir do 3º mês de plantio, 

foram avaliados a altura e número de brotos laterais, obtida pela mensuração individual das 

plantas de cada parcela. Somente os dados de altura foram tabulados e analisados através do 

software SELEGEN através do procedimento “Várias Populações ou Procedências”. A taxa de 

sobrevivência foi de 47% e a média para o caráter altura foi de 97,5 cm de planta com 

herdabilidade no sentido restrito de 0,6. Esta baixa herdabilidade se deve em grande parte a 

desigualdade das plantas nesta fase inicial do experimento, pois devido ao manejo de replantio, 

algumas plantas avaliadas tinham quatro meses no campo enquanto outras tinham somente três 

meses. Quanto aos ganhos de seleção estimados, a seleção de apenas um indivíduo proporcionou 

um ganho máximo na ordem de 2%, com o menor tamanho efetivo (Ne=1), enquanto a seleção 

de 36 e 94 indivíduos proporcionaram ganhos genéticos  na ordem de 1% e 0%, com tamanhos 

efetivos de 14,4 e 43,7, respectivamente. A expectativa é que as estimativas de ganhos genéticos 

possam melhorar em avaliações futuras, uma vez que as diferenças entre as alturas dos 

indivíduos do plantio e replantio tendem a diminuir e, com o desenvolvimento das plantas no 

campo será possível realizar avaliações de caracteres importantes como DAP (diâmetro a altura 

do peito) e volume de madeira. 
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