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RESUMO: A presente proposta visa estimar os parâmetros genéticos do potencial de 
rebrota de um teste de procedências e progênies de Cariniana legalis, após desbaste 
seletivo no ano de 2008, instalado na Estação Experimental de Luiz Antonio, do 
Instituto Florestal, SP. Delineamento experimental utilizado foi o de blocos de 
progênies compactas contendo três procedências, seis repetições, cinco plantas por 
parcela e espaçamento entre plantas de 3 x 2 m. Um ano após o desbaste o número de 
rebrotas foram quantificadas. A partir da análise desses dados, adotou-se manejo do 
número de rebrotas. Em 2014 foi realizada uma nova avaliação do número de rebrota e 
do diâmetro a altura do peito (DAP). A espécie apresentou 80% de brotação, 
comprovando o seu potencial de regeneração. Diferenças significativas foram 
observadas somente entre procedências a 1% de probabilidade para o DAP. O resultado 
indica que o potencial de rebrota está relacionado à origem do material. A herdabilidade 
média de progênie desse caráter foi considerada mediana (0.33) e a acurácia (0.60) 
moderado. A espécie apresenta alta capacidade de rebrota, semelhante ao gênero 
Eucaliptus grandis, podendo ser novamente manejada, dando início a um novo ciclo 
produtivo. 
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