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Restaram poucas matrizes de Caesalpinia echinata Lam. (pau-brasil) em remanescentes de 
Floresta Atlântica e suas sementes apresentam baixa longevidade. Para conservação da 
variabilidade genética disponível a propagação vegetativa se faz necessária. O presente 
trabalho teve por objetivo determinar a necessidade e a dose apropriada de ácido indolbutírico 
no enraizamento de estacas, em sistema de hidroponia, para a produção de mudas Caesalpinia 
echinata. O experimento foi realizado no Viveiro Experimental de Plantas Ornamentais e 
Florestais da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP Jaboticabal – SP. O 
material vegetal foi constituído de 160 estacas com caule de 10 cm de comprimento e dois 
pares de folhas. As bases das estacas foram tratadas pelo método de imersão rápida em 
solução alcoólica (50% de álcool) durante 5 segundos, nas concentrações de ácido 
indolbutírico (AIB): 0, 1000, 3000 e 5000 mg L-1 e via imersão lenta em álcool 5% durante 14 
horas, nas concentrações de AIB: 0, 100, 200 e   400 mg L-1. As estacas permaneceram no 
sistema de hidroponia por 90 dias, cujo ambiente de enraizamento foi o de casa de vegetação 
sob nebulização intermitente. Ao final desse período, várias características foram avaliadas: 
porcentagem de sobrevivência; porcentagem de enraizamento; número, comprimento total e 
médio de raízes principais; porcentagem, número, comprimento total e médio de raízes 
secundárias das estacas. O índice de sobrevivência foi alto (96,88%) e a porcentagem de 
enraizamento foi de apenas 27,5%. Houve diferenças significativas em função das 
concentrações de AIB apenas para comprimento total de raízes principais e porcentagem de 
raízes secundárias quando comparadas pelo teste de Tukey. Os resultados obtidos indicaram 
que o método de enraizamento em sistema de hidroponia para propagação vegetativa de 
estacas de Caesalpinia echinata é viável. O tratamento das estacas com AIB na concentração 
de 100 mg L-1 pelo método da imersão lenta por 14 horas favorece o enraizamento das 
estacas. (FAPESP) 
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