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Mimosa scabrella Benth é uma Fabaceae, da subfamília Mimosoideae, popularmente 

conhecida como bracatinga, nativa e endêmica do Brasil. Esta espécie é muito visada, por 

apresentar rápido crescimento e ter uma ampla utilização tanto para produtos madeiráveis 

(madeira serrada, peças torneadas, aglomerados e compensados, etc.) como não madeiráveis 

(planta apícola e forrageira), além de apresentar grande potencial na recuperação ambiental e na 

fixação de carbono. Sendo assim objetivou-se, fornecer bases ao melhoramento genético em 

bracatinga baseando-se no potencial de crescimento de procedências oriundas de diferentes locais 

do estado de Santa Catarina visando futuros plantios comerciais. Para este teste foram coletados 

propágulos nos municípios de Abelardo Luz, Três Barras, Lages e Chapadão do Lageado. As 

sementes foram obtidas de 40 matrizes, (10 em cada município), respeitando-se a distância de 

100 metros entre as matrizes para evitar o parentesco entre as mesmas. As progênies foram 

produzidas no Viveiro Florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias- CAV/UDESC e 

plantadas no ano de 2014 na Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agroveterinárias-

CAV/UDESC (FECAV) localizada entre a latitude 27º 44’S e longitude 47º 4’ O, com altitude 

média de 900 m acima do nível do mar, Lages, SC. Utilizou-se delineamento em blocos ao acaso, 

com três repetições de 40 parcelas, contendo 10 mudas por parcela, em espaçamento de 3 x 2 

metros. As progênies foram medidas, quanto à altura total (Alt) e diâmetro altura do peito (DAP), 

em novembro de 2016. Os dados foram analisados através do software ASSISTAT (Statistical 

Assistance) e do software genético-estatístico SELEGEN REML/BLUP para obter as estimativas 

de variância das variáveis Alt e DAP. Obteve-se a herdabilidade individual no sentido restrito 

(h²a), a qual foi considerada baixa para estas duas variáveis, o que mostra um controle genético 

fraco sobre as variáveis Alt e DAP. O coeficiente de variação genética aditiva individual (CVgi) 

foi considerado baixo, demonstrando uma grande semelhança entre os indivíduos. Os valores de 

coeficiente de variação genotípica entre progênies (CVgp) também foram considerados baixos. 

Estes coeficientes evidenciam uma baixa variabilidade genética, o que não é interessante para 

programas de melhoramento. Os coeficientes de determinação dos efeitos de parcela (c²parc) 

foram superiores a 10%, o que indica forte interferência do ambiente sobre as estimativas dos 

parâmetros genéticos. 
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Tabela 1- Componentes de variação para as variáveis altura (Alt) e diâmetro altura do peito (DAP) em 

Mimosa scabrella Benth, teste de procedência e progênie instalado na Fazenda Experimental do Centro 

de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina. 

Componentes de Variância 

 σ²a σ²proc σ²e σ²f h²a c²parc c²proc CVgi (%) CVgp (%) 

DAP 0,710 0,5500 146,84 204,87 0,004 0,32 0,0040 3,12 1,37 

Alt 0,007 0,0013 0,51 0,62 0,003 0,37 0,0008 1,23 0,86 

Onde: σ²a= variância genética aditiva σ²proc = variação entre procedências; σ²e = variação ambiental σ²f= variação 

fenotípica individual; h²a= herdabilidade no sentido restrito; c²parc= coeficiente de determinação dos efeitos de 

parcela; c²proc= coeficiente de determinação dos efeitos de procedência; CVg= coeficiente de variação genética 

aditiva individual; CVgp= valores de coeficiente de variação genotípica entre progênies. 

 

As procedências Chapadão do Lageado, Três Barras e Abelardo Luz não apresentaram 

diferença para as variáveis Alt e DAP.  

 
Tabela 2- Médias de diâmetro altura do peito (DAP), altura (Alt) e porcentagem de sobrevivência em 

Mimosa scabrella Benth, teste de procedência e progênie instalado na Fazenda Experimental do Centro 

de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina. 

 Chapadão do Lageado Lages Três Barras Abelardo Luz 

DAP (cm) 6,65 8,19 6,90 7,01 

Alt (m) 4,27 4,71 4,33 4,23 

Sobrevivência (%) 26,44 47,50 31,30 29,00 

 

As procedências apresentaram uma baixa porcentagem de sobrevivência de progênies, o 

que pode ser motivado por formigas cortadeiras, períodos de seca ou falta de adaptação a região 

em que foram plantadas. A procedência de Lages apresentou o melhor desenvolvimento quanto a 

Alt e DAP, além de ter a melhor porcentagem de sobrevivência com 47,50%, o que pode ser 

explicado pelo fato desta procedência ser adaptada à região do plantio. Ao avaliar os resultados 

do teste de procedência e progênie instalado na FECAV considera-se que a procedência de Lages 

foi superior as demais procedências. Desta forma, até o momento a procedência de Lages é a 

recomendada para futuros plantios comercias onde visa-se superioridade quanto ao crescimento 

em Alt e DAP. No entanto, trata-se de resultados preliminares que podem sofrer alterações no 

decorrer dos próximos anos. Ainda, destaca-se que houve alta mortalidade de progênies que pode 

ter interferido nos resultados apresentados.   

 

 

 
 


