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A espécie Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek, possui grande valor econômico, pois 
suas folhas são muito utilizadas na medicina popular para o tratamento de gastrites e 
úlceras gástricas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes doses 
AIB (ácido indolbutírico) no enraizamento de miniestacas de espinheira-santa. O 
experimento foi conduzido na UTFPR-DV entre os meses de maio e setembro de 2015, 
nas dependências do Viveiro de Frutíferas Nativas. As brotações foram coletadas das 
minicepas de um minijardim clonal mantido em casa-de-sombra, das quais foram 
confeccionadas miniestacas apicais com tamanho variando entre 2 a 4 cm, base em bisel 
e um par de folhas expandidas com superfície reduzida pela metade. A base das 
miniestacas foi imersa em soluções alcoólicas (50%) com diferentes concentrações de 
AIB (0, 500, 1000, 1500, mg L-1). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições de 16 estacas por parcela. Aos 
120 dias após o plantio foi realizada a avaliação das seguintes variáveis: porcentagem 
de miniestacas enraizadas, vivas não enraizadas, de calos e mortas, número e 
comprimento médio de raízes formadas por miniestaca (cm) e número médio de 
brotações por miniestaca. A análise estatística foi realizada através do programa 
GENES e consistiu de testes de normalidade para todos os parâmetros, seguido de 
ANOVA para as variáveis que apresentaram diferença significativa. Verificou-se 
interação entre os fatores concentrações de AIB e os parâmetros sobrevivência, com 
70,31% das miniestacas vivas e baixa taxa de mortalidade (7,03%) das miniestacas. 
Para as variáveis miniestacas enraizadas (25,00%), número de raízes (2,24), 
comprimento das raízes (2,02 cm), número de brotos (1,32), não houve diferença 
significativa entre as médias gerais dos tratamentos. Para a variável porcentagem de 
calos houve diferença significativa entre os fatores, sendo que o tratamento T4 
destacou-se apresentando 40,63 %. A alta porcentagem de formação de calos pode ser 
um indício de que em um período maior do que 120 dias, as miniestacas de espinheira-
santa poderiam formar raízes adventícias, mesmo mostrando-se um processo 
independente do enraizamento, mas dependente dos mesmos fatores envolvidos. 
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