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Ilex paraguariensis (erva-mate) é uma espécie arbórea nativa de grande importância na economia e na cultura 
dos estados do sul do Brasil. Suas folhas são matéria prima para produção da erva utilizada em infusões 
e para as indústrias alimentícia, química e cosmética. A produção comercial encontra grande obstáculo 
quando as mudas são obtidas através de sementes, pois seus embriões são rudimentares e a produção das 
mudas é, em geral, desuniforme e necessita de ciclo longo. No intuito de estimular a produção de mudas 
de qualidade, contribuindo para a redução dos problemas dos produtores, o presente trabalho tem como 
propósitos verificar o melhor substrato para a obtenção de mudas e avaliar a eficiência do hormônio ácido 
indolbutírico (AIB) no enraizamento de estacas da espécie. Foram utilizadas estacas com doze a quinze 
centímetros de altura, padronizando a presença de três gemas laterais. Foram utilizados os substratos: 
composto orgânico humificado (S1); mistura de S1 com casca de arroz carbonizada (1:1); mistura de S1 
com vermiculita (1:1); e solo proveniente de ervais de Ilópolis, RS. Em cada substrato foram estabelecidas 
60 estacas sem imersão em AIB e 60 com imersão por trinta segundos em AIB (3g/L), totalizando oito 
tratamentos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação. Até o momento foram realizadas análises 
aos 30, 60, 90, 120 dias. As variáveis avaliadas nas primeiras análises foram número de brotações e folhas. 
Aos 150 dias serão avaliadas também a presença de raízes, massa fresca e massa seca, tanto de raízes, 
quanto de brotos e folhas que serão removidas das plântulas. Os dados estão sendo analisados pelo teste 
Kruskal-Wallis para comparar as variáveis entre os tratamentos. Até o momento, os resultados mostram que 
o tratamento com o substrato composto orgânico humificado sem imersão das estacas em hormônio é o 
mais indicado para a produção de mudas por estaquia, pois estas tiveram maior percentual de sobrevivência 
e de número de brotações.
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