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Família: Fabaceae 
Gênero: Mimosa 
Espécie: Mimosa caesalpiniifolia Bentham 
Nomes comuns: sabiá, unha-de-gato, 
angiquinho-sabiá, sansão do campo 

Floração: março a abril, na região 
nordeste. 
Região geográfica: nordeste e sudeste 
Nativa: sim 
Endêmica: sim 

Melífera: sim 

Mimosa 
caesalpiniifolia 

Maria Teresa do Rêgo Lopes, 
Fábia de Mello Pereira, Ana 

Lúcia Horta Barreto, Bruno de 
Almeida Souza, Rafael Narciso 

Meirelles, Joseane Inácio da 
Silva Moraes, Leudimar Aires 

Pereira 

Abelha doméstica: alto 
Abelhas nativas sociais: alto 
Abelhas solitárias: sem informações 

Visitantes florais: Apis mellifera, 
MeliPona fasciculata, Melipona subnitida, 
Melipona scutellaris, Scaptotrigona aft 
postica e Trigona spinipes 

Mimosa caesalpiniifolia é uma espécie florestal nativa da região 
Nordeste do Brasil, de ocorrência natural nos estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Minas Gerais. A espécie ocorre como subespontânea 
ou cultivada no Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Pará, Distrito 
Federal e São Paulo. 
É uma espécie arbórea de pequeno porte, que apresenta 
geralmente de 4 a 8 m de altura e 20 a 30 cm de DAP (diâmetro 
à altura do peito). O tronco geralmente apresenta espinhos, 
mas pode também ser desprovido dessas estruturas. A copa 
é espalhada e pouco densa, muito ramificada e com ramos 
espinhosos. A casca apresenta espessura de até 5 mm, com 
superfície pardo-clara. Suas folhas são compostas, bipinadas, 
geralmente com seis pinas opostas compostas por quatro a seis 
folíolos. As flores são brancas, pequenas, axilares, reunidas em 
espigas cilíndricas de 5 a 10 cm de comprimento. 
A floração ocorre em massa durante a estação chuvosa no 
Nordeste, geralmente de março a abril, e as plantas florescem 
antes de completar um ano de idade. Os frutos são legumes 
articulados, planos, medindo de 7 a 10 cm de comprimento. As 
sementes são lisas e duras, medindo de 5 a 8 mm de diâmetro 
e apresentam dormência tegumentar por impermeabilidade à 
água. Assim, para a produção de mudas de M. caesalpiniifolia 
recomenda-se a prévia escarificação das sementes, que pode 
ser feita por imersão em água fervente por 1 minuto. Essa espé-
cie também pode ser propagada vegetativamente, no entanto, 
a porcentagem de enraizamento de suas estacas é relativamen-
te baixa. 
As plantas apresentam rápido crescimento, podendo alcançar 
4 m de altura aos 2 anos de idade, sendo, portanto, apropriada 
para plantio em áreas degradadas e de reflorestamento. 
A planta é utilizada na produção de estacas, mourões, caibros, 
como cercas vivas, quebra-ventos e para lenha e carvão. Sua 
madeirã apresenta boa durabilidade e resistência à umidade. 
Suas folhas e frutos maduros podem ser utilizados como forra-
gem para bovinos, caprinos e ovinos, especialmente na época 
seca. 
Mimosa caesalpiniifolia é considerada uma excelente planta 
apícola, fonte de pólen e néctar para as abelhas. Tem 
importância significativa na formação do mel da abelha 
africanizada e de abelhas nativas, como a tliába, a jandaíra e 
a uruçu. É importante fornecedora de recursos para outras 
abelhas nativas sociais como Scaptotrigona aff. postica e Trigona 
spinipes. 

Literatura consultada: 

Aleixo et al. (2014); Carvalho et al. (2016); Carvalho (2006); Pinto et al. 
(2014); Rizzini, 1978; Souza et al. (2015a, b). 
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Mimosa caesalpiniifolia: Inflorescência (A); abelha 
visitando a flor (B). 
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