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RESUMO 

 

A produção de erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill) no Brasil é destaque 
mundialmente. O consumo interno no país é alto, principalmente nos estados de Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nesses estados tem um grande valor 
cultural, onde se tem a festa da erva-mate, o dia do chimarrão entre outras datas 
festivas. Com alta elevação de preço em 2013, despertou interesse pela cultura de 
muitos produtores. Seu uso de formas alternativas no mercado faz com que a 
demanda de produção cresça. Para suprir é necessário maior produção de mudas. A 
forma mais utilizada de multiplicação da espécie é por sementes, apresentando 
baixa taxa de germinação e longo ciclo para a produção de mudas, o que eleva o 
custo da produção. Uma alternativa para a produção de mudas de erva-mate é a 
reprodução assexuada, também chamada de clone, que pode ser realizada por 
estaquia, com o uso de estimuladores de enraizamento como hormônios sintético, 
triturados e homeopatias. Este trabalho teve como objetivo acompanhar o manejo 
diariamente no período de três meses das mudas de erva-mate no viveiro florestal 
da empresa Reflorestadora Sincol Ltda. Foram acompanhadas as etapas de 
transplante e seleção de mudas por tamanhos. Como contribuição do estagiário foi 
feito a implementação de dois ensaios com métodos alternativos para o 
enraizamento de mudas, os mesmos foram realizados em casa de vegetação com 
irrigação por microaspersão, usando triturados de tiririca (Cyperus rotundus L. Palla) 
e preparados homeopáticos. No primeiro ensaio foram utilizadas partes da planta de 
tiririca trituradas em liquidificador na concentração de 10% em água, aplicado em 60 
estacas, quinzenalmente, no período de abril a junho. No ensaio com os preparados 
homeopáticos dinamizados na CH7 de Cyperus rotundus, Calendula Offinalis, Arnica 

montana, Arsenicum álbum e álcool 30%, foram tratadas 20 plantas  em cada 
tratamento, com diluição de 1% em água. Os parâmetros a serem avaliados referem-
se a porcentagem de enraizamento e o número de estacas sobreviventes. O uso de 
preparados homeopáticos tem uso comprovado em outras espécies para o 
enraizamento, assim como o de triturados de algumas espécies vegetais. 

 

Palavras chave: estaquia, produção de mudas, sementes 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABCSTRAT 

 

The production of yerba-mate (Ilex paraguariensis St. Hill) in Brazil is featured 
worldwide. Domestic consumption in the country is high; especially in the States of 
Rio Grande do Sul, Paraná and Santa Catarina. In those States has a great cultural 
value, where the party of the yerba-mate, mate among other festives dates. Wirth 
high elevation of price in 2013, sparked interest in the culture of many 
producers. Your use of alternative ways in the market causes the production 
demands grow.  It is necessary to provide for greater production of seedlings. 
The most widely used form of multiplication of the species is by seeds, showing low 
rate of germination and long cycle for the production of seedlings,  which raises 
the cost of production. An alternative to the production of seedlings of yerba 
mate is the asexual reproduction, also called clone, which can be performed by stem 
cuttings, using rooting stimulators as synthetic hormones, crushed and 
homeopathies. This who aimed to follow the daily management within three months 
of the company Reflorestadora Sincol Ltda. Were accompanied by steps 
to transplant and selection of seedlings per sizes.  As a contribution from the 
intern was made the implementation of two tests with alternative methods for rooting 
cuttings, they were carried out in the greenhouse with sprinkler irrigation equipment 
using crushed of sedge (Cyperus rotundus I. Palla) and  homeopathic preparations. 
In the first test were used parts of the sedge plant pounded into blender in 10% 
concentration in water, fortnightly, in the period from April to June. In rehearsal with 
homeopathic preparations pivoted on CH7 of  Cyperus rotundus, Calendula officialis, 
Arnica montana, Arsenicum album and 30% alcohol, 20 were treated plants in each 
treatment, with 1% dilution in water. The parameters to be assessed refer to 
percentage of rooting and the of surviving stakes. The use of homeopathic 
preparations have proven use in other species for rooting, as well as the ground of 
some plant species.  
 

Key word: cuttings, productionseeds, seedling 
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 1.0 INTRODUÇÃO 

 

A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill), nativa da América do Sul, tem 

extrema importância no contexto sócio-econômico e ambiental. Seus usos são os 

mais diversos, desde preparo de chá, chimarrão, como medicinais, farmacêuticos e 

também, na recuperação de áreas degradadas.  

A reflorestadora Sincol Ltda, está investindo no plantio de erva-mate. 

Atualmente a empresa tem uma área de produção de erva mate de 14.963,19ha. 

Durante o ano de 2015, no período de colheita foram colhidos 330.000kg de erva-

mate (folha). A empresa realiza a coleta racional de folhas de erva-mate (Ilex 

paraguariensis) em alguns remanescentes nativos ou de plantações nas fazendas 

florestais, em períodos determinados – colheita sazonal. Para que a colheita seja 

sustentável e também para o controle do volume de matéria-prima extraído, a 

empresa estabeleceu procedimentos específicos, com cronograma anual 

estabelecido.  

O método convencional para produzir mudas de erva-mate é por meio de 

sementes. Este método consiste em coletar os frutos maduros, que após a colheita o 

devem permanecer por algumas horas em água, para facilitar a separação da polpa. 

As sementes são lavadas após ser separada da casca e polpa, em seguida devem 

ser secadas a sombra.  

A estratificação é feita com a finalidade de quebrar a dormência, amolecer a 

casca das sementes e concluir a maturação dos embriões.  É feita em canteiro ou 

em tambor com uma camada de 5cm de areia e em alguns viveiros, utiliza-se pedra 

brita nº1 misturada, sobreposto por uma camada de 2 cm semente. Estas camadas 

intercaladas. O local deve ser coberto, de modo a permitir pouca incidência de luz, 

molhado constantemente, onde as sementes permanecem por aproximadamente 

seis meses. A multiplicação dessa espécie pode levar até dois anos de permanência 

no viveiro, além de exigir uma boa estrutura física de suporte e mão de obra 

qualificada. Estes fatores contribuem na elevação do custo de produção da muda de 

erva-mate, que leva a muitos produtores não investirem neste cultivo. 

Portanto, o método convencional, apresenta limitações como: baixa 

porcentagem de germinação, longo ciclo de produção e desuniformidade das mudas 

produzidas Um quilo de semente de erva-mate tem em média 100.000 sementes 

que apresentam um índice de 10 a 20% de germinação (MARQUES, 2013). 
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Como o método mais usado para a produção de mudas de erva-mate exige 

tempo longo, o viveiro da Reflorestadora Sincol Ltda. sempre busca alternativas para 

agilizar o processo e obter mudas com melhor qualidade. Um dos métodos que a 

empresa estuda é a produção de mudas por estaquia de erva-mate e de pinus. 

 Estudos com estaquias estão sendo realizados desde a década de 90. 

Embora pouco usada ainda em viveiros, a propagação vegetativa, resultada em 

plantas com melhores genótipos, maior uniformidade, além da diminuição do período 

de tempo de formação do que as obtidas por sementes.  

Métodos alternativos são usados para uma produção de mudas com 

qualidade, tais como: hormônios enraizadores, cultivo in vitro, alguns preparados 

homeopáticos entre outras formas.  

A demanda de produção de mudas em nossa região é grande. Muitas 

empresas de grande porte, além de produtores rurais estão dando um grande 

destaque na produção de erva-mate, hoje com linhas de credito própria para a 

produção. Além de ser uma espécie nativa que pode ser agregada a fonte de renda 

de produtores rurais.  

Com o enraizamento por estaquia as mudas serão comercializadas há um 

menor tempo e com menos trabalho, o que também deverá diminuir o custo de 

produção. 

  A reflorestadora Sincol esta anualmente expandindo a sua produção 

comercial de erva-mate com visão de um mercado promissor para essa espécie. 

O estágio curricular supervisionado foi realizado no viveiro da empresa 

Reflorestadora Sincol Ltda, no período de abril a junho, com objetivo de conhecer a 

produção de mudas de erva-mate, participar e acompanhar as atividades de rotinas 

e experimentais realizadas em viveiro de mudas, onde foi acompanhada as 

atividades que envolvem o preparo de mudas do cultivo da erva-mate, como 

preparação de substrato, transplante de mudas após a estratificação e também 

como contribuição acadêmica foi montado ensaios para o enraizamento com 

métodos alternativos ao manejo tradicional. 
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2.0 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – ERVA MATE (Ilex paraguariensis) 

 

2.1.2 - Classificação taxonômica 

 

A erva-mate Ilex paraguariensis St. Hil. é originária da América do Sul, 

pertence à subdivisão Angiospermae, classe das Dicotiledôneas, subclasse 

Archichlamydes, ordem Celastales, família Aquifoliaceae (ENGLER, 1964 apud 

VALDUGA, 1995). Foi classificada em 1822 pelo botânico francês August de Saint 

Hilaire quando da coleta em região nos arredores de Curitiba. O material coletado foi 

considerado exatamente iguais à erva-mate já coletada e descrita no Paraguai 

(MAZUCHOWSKI, 1988). 

 

2.1.2 - Descrição botânica 

 

A altura é variável, dependendo da idade e do tipo de sítio. Podem atingir 15 

metros de altura, mas geralmente, quando podadas, não passam de 7 metros. 

(MAZUCHOWSKI, 1991).  A altura também pode variar de acordo com o tipo de 

erval: se cultivado, oscila entre três e cinco metros de altura; se situado em sub-

bosques de floresta, pode atingir até 30 metros de altura (CARVALHO, 2003). 

Atualmente as plantas são menores devido ao manejo que se aplica, porém é 

comum encontrar ervais com mais idades, onde as plantas são de maior porte. 

O caule é um tronco de cor acinzentada, geralmente com 20 a 25 centímetros 

de diâmetro, podendo chegar aos a 100 cm quando presente em sub-bosques 

(MAZUCHOWSKI, 1991). A madeira apresenta-se moderadamente densa, com 

alburno branco e estrias características, além de cerne bege com marcas alveolares, 

apresentando-se externamente com superfície lisa com textura fina e grã direita ou 

irregular (CARVALHO, 2003). 

As folhas (parte mais importante do vegetal) são colocadas de forma 

alternada nos ramos, sendo do tipo sucoriáceo até coriáceo (CARVALHO, 2003).  

Mostram-se estreitas na base e ligeiramente obtusas no vértice. Medem de 5 a 10 

cm de comprimento, podendo chegar a 18 cm em ambiente de sub-bosques 

florestais, por 3 a 4 cm de largura, apresentando pecíolos relativamente curtos 
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medindo mais ou menos 15 milímetros de comprimento e retorcidos (NIETSCHE, 

2002). Suas bordas são providas de pequenos dentes, visíveis principalmente da 

metade do limbo para a extremidade. A composição do solo tem interferência no 

tamanho da folha, por isso é fundamental sempre avaliar o solo quando for plantar 

as mudas de erva-mate. 

Apresenta floração de outubro a dezembro, e frutificação de janeiro a março 

(BACKES e IRGANG, 2002). Na floração apresenta cachos de 30 a 40 flores 

brancas com quatro pétalas. As flores são hermafroditas, pequenas, de coloração 

branca e pouco vistosas; são unissexuais por aborto, ou seja, nas flores femininas 

os estames são inoperantes.(DANIEL, 2009).   

Após a fecundação, os pistilos se deprimem e a flor aborta; o cálice é 

gamossépalo com 4 sépalas de cor verde-clara e uma corola branca formada por 4 

pétalas; aparece entre as pétalas, 4 estames largos (REITZ e EDWIN, 1967). 

O fruto é uma baga-dupla globular muito pequena, medindo somente 6 a 8 

milímetros. É de cor verde quando novo, passando a vermelho-arroxeado em sua 

maturidade (MACEDO et al, 1986). Nesta fase os frutinhos atraem os pássaros que 

deles se alimentam, expelindo depois as sementes envolvidas em dejeções, o que 

favorece a disseminação das plantas (MARQUES, 2013). O fruto bem maduro 

compõe-se de quatro sementes pequeninas, apresentando tegumento (casca) 

áspero e duro (GILBERTI, 1994). 

As características morfológicas da erva-mate podem ser vistas na figura 01. 

A semente é dura, definida como sendo um pirênio trigonal, com tegumento 

fino de coloração amarelo-clara ou parda que apresenta três saliências no dorso 

convexo; o embrião é rudimentar, apresentando desenvolvimento incompleto 

quando da maturação dos frutos (FERREIRA, 1995).  

A taxa de germinação das sementes é baixa e desuniforme, devido à 

imaturidade do embrião, o que dificulta a produção de mudas, tornando a estaquia 

uma alternativa à propagação desta espécie (CARVALHO, 1994). Devido a semente 

ser dura é necessário o processo de estratificação da semente para que a quebra de 

dormência seja feita e o embrião germinar. 

A taxa de germinação das sementes é baixa e desuniforme, devido à 

imaturidade do embrião, o que dificulta a produção de mudas, tornando a estaquia 

uma alternativa à propagação desta espécie (CARVALHO, 1994). 
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FIGURA 01 – Características morfológicas da erva-mate (Ilex paraguariensis) 

 
Fonte: A ,B e C: KUTCHER, 2016,  D: TRAVI, 2013. A: folha, B: flor, C: fruto e D: caule da erva-mate 
 

2.1.3 Importância econômica 

 

A erva-mate caracteriza-se por ser uma importante fonte de renda em vários 

países da América do Sul (SANSBERRO et al., 2000), encontrando-se integrada em 

diversos sistemas produtivos (SOUZA et al., 2008). É espécie de grande importância 

sócio-econômica para a região sul do Brasil, Paraguai e Argentina (FOWLER e 

STURION, 2000).  

Seu uso para chás, chimarrão, farmácia, medicinal e biotecnológico o torna 

uma árvore de grande importância econômica para países como Paraguai, Uruguai 

e Brasil (LORENZI & MATOS, 2002). Perfumes, desodorantes, cosméticos ou 

sabonetes, ampliam ainda mais as possibilidades de mercado para o produto, 

apesar de sofrer concorrência de outras matérias-primas (NORA, 2008). 

A erva-mate (Ilex paraguariensis) contribui para o equilíbrio ecológico das 

formações florestais existentes, além de ser uma espécie indicada para compor 

consórcios com outras plantas auxiliando na preservação da entomofauna local e 
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consequentemente do agrossistema, sendo uma atividade de exploração 

sustentável, que além de gerar renda preserva o meio ambiente (PASINATO, 2003).  

Seu uso na medicina popular e por herboristas é recomendada para artrite, 

dor de cabeça, constipação, reumatismo, hemorroidas, obesidade, fadiga, retenção 

de líquido, hipertensão, digestão lenta e desordens hepáticas. (BASTOS e TORRES, 

2003). 

Desde 1961 o Brasil apresenta um saldo da balança comercial de erva-mate 

positiva (FAO, 2013). No Brasil, sua área está dispersa principalmente nos Estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e ainda uma parte do Mato Grosso 

do Sul e em São Paulo (COSTA, 1995). Conforme a tabela 01 pode mostrar os 

dados de produção em 2013. 

Em 2013, foi exportado 111,1 toneladas de erva cancheada, equivalente a 

aproximadamente 330 toneladas de erva-mate verde. A produção nacional foi de 

860 mil toneladas de erva verde. Na proporcionalidade, denota-se o expressivo 

consumo interno da produção nacional (SEAB, 2014). Sendo 80% da produção 

destina-se ao mercado interno. O volume destinado ao chimarrão é de 96% e 4% na 

forma de chás e outros usos (FOCHZATO, 2015). 

 Atualmente a erva-mate consta no plano safra do Governo Federal, na linha 

de credito do Pronaf mais alimentos, onde produtores podem buscar financiamentos 

de valores de R$ 10.00,00 a R$ 130.000, 00 com juros baixos e longos prazos para 

pagar ( BANCO DO BRASIL, 2016). 

Suas áreas de ocorrência natural são de clima temperado e subtropical, com 

chuvas regularmente distribuídas no decorrer do ano proporcionando um clima 

sempre úmido. (OLIVEIRA e ROTTA, 1985). 

 As temperaturas médias anuais variam de 15º a 18ºC na região dos pinhais, 

e de 17º a 21ºC em Misiones, Argentina. As geadas são frequentes ou não, 

dependendo da altitude, que varia de 500 a 1500 m sobre o nível do mar (STURION, 

2005). A erva-mate prefere solos sem deficiência hídrica, mas permeáveis, não 

sendo encontrada em solos hidromórficos. Apresenta um bom desenvolvimento em 

solos com baixa fertilidade natural, podendo ser encontradas em áreas degradadas 

com baixo teor de nutrientes trocáveis e alto de alumínio. Prefere texturas com mais 

silte e argila, sendo mais frequente em texturas média e argilosa e raramente é 

encontrada em solos com predominância de areia (OLIVEIRA e ROTTA, 1985). 



13 

 

Tabela 1 - Produção de erva-mate verde no Brasil no período de 2001 a 2013, 

proveniente de cultivos dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Mato Grosso.  

Quantidade produzida erva-mate verde (toneladas) PAM 

     Ano Brasil PR SC RS MT 

2001 645.965 339.139 48.834 252.045 5.947 

2002 513.526 221.779 45.600 240.252 5.895 

2003 501.702 201.694 52.474 238.949 8.585 

2004 403.281 133.449 37.577 222.884 9.371 

2005 429.730 164.752 37.629 218.982 8.367 

2006 434.483 165.076 35.292 229.569 4.546 

2007 438.474 136.266 37.909 259.317 4.982 

2008 434.727 132.556 41.890 256.352 3.929 

2009 443.126 135.000 46.254 258.651 3.221 

2010 430.305 123.132 43.266 260.413 3.494 

2011 443.635 122.202 45.614 272.719 3.100 

2012 513.256 180.853 69.064 260.866 2.473 

2013 515.451 195.403 50.740 265.515 3.793 

Part. total 100% 38% 10% 52% 1% 

Fonte: IBGE – PAM (Pesquisa Agrícola Municipal), 2013. 

  

2.1.4 - Métodos de propagação de erva-mate (Ilex paraguariensis) 

 

O cultivo da espécie demanda a produção de mudas para atender a plantios 

comerciais, visando à obtenção de matéria-prima, prioritariamente às indústrias de 

erva-mate para chimarrão e chá (SILVA et al., 2007). O método mais usado para 

propagação de espécies vegetais é por sementes. Muitas espécies, porém 

apresentam baixa taxa de germinação devido a quebra de dormência e qualidade da 

semente.  

Na propagação de plantas por meio de sementes, nem sempre se tem 

certeza de que o indivíduo formado vai manter as mesmas características 

selecionadas das plantas matrizes (OMAR, 2009). A propagação por sementes é a 

mais usada para a propagação da espécie. A coleta dos frutos pode ser realizada no 
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chão, logo após a queda dos mesmos, ou diretamente das árvores, que consiste em 

sacudir os galhos que derrubarão os frutos sobre uma lona de plástico. (CARVALHO 

2003). 

Após a colheita, os frutos devem permanecer algumas horas em água, o que 

facilita a separação das sementes da polpa que as envolve.  A separação também 

pode ser feita por esmagamento (JURANDIR, 2013).  

A baixa germinação das sementes de erva-mate (comumente 5 a 20%) 

inviabiliza a semeadura direta nos recipientes. Desse modo, a semeadura é feita em 

sementeiras (STURION, 1988).  

Uma árvore adulta, produz, aproximadamente, 10 kg de frutos, quando a 

pleno sol, diminuindo para 5 kg, quando em sub-bosque e com 1 kg de sementes 

pode-se produzir, em média, 12 a 15 mil mudas (ZANON, 1988). 

Segundo MELLO (1980) a semente é incapaz de germinar por apresentar 

embrião rudimentar, isto é, uma massa de tecido meristemático não diferenciado. 

Mesmo sob condições favoráveis, a semente de erva-mate recém-colhida não 

apresenta condições de germinar, passando por um período de repouso de até 2 

anos (CUQUEL et al, 1994).  

A produção de mudas, tanto em quantidade quanto em qualidade, representa 

uma das fases mais importantes e com repercussão direta na produtividade e 

qualidade do produto final (WENDLING et al., 2007) 

As mudas utilizadas para o estabelecimento de ervais geralmente são 

provenientes de viveiros que não possuem programa efetivos de qualidade, o que 

tem resultado em plantios com baixo rendimento (SANTIN et al., 2008) 

Outro método usado em multiplicação de espécies vegetais é a estaquia, 

além de ser mais rápido a sua reprodução, se busca plantas mais uniformes e com 

melhor produção. A produção assexuada avança a cada dia por ter um melhor valor 

econômico. 

Nestas condições, o uso da reprodução assexuada pode distribuir com maior 

rapidez e eficiência os resultados dos programas de melhoramento genético, 

reduzindo seus custos finais (MALAVASI, 1994).  

 Matrizes selecionadas e multiplicadas assexuadamente passam a constituir 

clones, processo que pode ser usado no resgate do material superior. Em muitos 

casos, o resgate de matrizes requer a obtenção de material juvenil com capacidade 

de enraizar (ALFENAS, 2004). O resgate pode ser feito por meio de corte raso e a 
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rebrota destas árvores que alcançaram a maturidade pode ser utilizada na 

propagação vegetativa (BORGES JÚNIOR, 2004).  

Várias experiências sobre a estaquia de erva-mate foram realizados com a 

finalidade de desenvolver protocolos para viabilizar a obtenção de mudas, alguns 

mostram-se totalmente satisfatório e outros com êxitos inferiores, devido a fatores 

que influenciam diretamente no processo de enraizamento. 

Tem-se observado que a dificuldade no enraizamento de estacas de algumas 

espécies pode ser superada se forem fornecidas condições e fatores ótimos para o 

enraizamento das mesmas (OLIVEIRA, 2000).  

A partir do desenvolvimento da radícula do embrião, tem origem a raiz 

principal, da qual derivam as raízes secundárias; destas, originam-se as raízes 

terciárias e assim por diante. As raízes adventícias se desenvolvem a partir do caule 

ou de folhas (OLIVEIRA et al., 2000). As raízes são órgãos especializados para 

sustentação da planta, absorção de água, nutrientes e outras substâncias, produção 

e armazenamento de metabólitos e condução destes à parte aérea da planta 

(RAVEN, 2001). 

A propagação comercial de mudas por estaquia é viável, mas dependente da 

capacidade de enraizamento de cada espécie, da qualidade do sistema radicular 

formado e do desenvolvimento posterior da planta (FACHINELLO et al., 1995). 

Estacas com altos teores de carboidratos geralmente apresentam melhores 

porcentagens de enraizamento (FACHINELLO et al., 2005). 

O processo de enraizamento é complexo, associado a estresse por dano 

mecânico e regulado pela interação de múltiplos fatores como fitohormônios, 

carboidratos, compostos fenólicos, substâncias nitrogenadas e aminoácidos 

(FRASSETTO, 2007). 

 Para ter um resultado positivo na indução de raízes em estacas, muitos 

aspectos devem ser levados em consideração. A época do ano, muitas espécies 

entram em período de dormência durante o inverno principalmente. O controle da 

umidade, o uso de ramos jovens e não tenros e a permanência de um par de folhas 

cortadas pela metade para a produção de estacas de erva-mate favorecem o 

enraizamento (HIGA, 1983). 

Durante o processo de enraizamento também pode ocorrer a oxidação das 

estacas, causada especialmente pelo acúmulo de fenóis, promovendo um efeito 
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negativo na formação de raízes e, conseqüentemente, uma redução da 

sobrevivência das estacas (CASO e DOTTA, 1997). 

Com anos de estudos hoje temos vários métodos de propagação vegetativa, 

dentre os quais se destacam a estaquia, a miniestaquia, a microestaquia, a 

mergulhia, a enxertia e a micropropagação (QUADROS, 2009). 

A técnica de cultivo in vitro capaz de multiplicar clones com melhor qualidade. 

Essa técnica apresenta vantagens sobre as demais técnicas de micropropagação, 

como a capacidade de produzir grande número de embriões num espaço limitado e 

o desenvolvimento direto de plantas a partir de embriões individualizados (Guerra et. 

al., 1999). A micropropagação de plantas tem se constituído na principal aplicação 

em nível comercial das técnicas de cultura de tecidos vegetais.  

Espécies lenhosas como a erva-mate têm sido propagadas via 

micropropagação devido ao seu interesse econômico (ROSA et al, 2006). 

O melhor método varia de acordo com a espécie que deseja propagar, a 

época do ano, a habilidade do executor, o tipo e a quantidade de material disponível, 

as condições ambientais, a disponibilidade de recursos físicos, financeiros e 

humanos, dentre outros (WENDLING et al., 2005). 

Trabalhos realizados mostram que a idade da planta matriz é um fator que 

deve ser levado em consideração. 

 Brotos epicórmicos são menos eficientes em comparação com os brotos 

basais de cepas, pois, por causa da posição na árvore, estas se encontram 

fisiologicamente maduras e menos propensas ao enraizamento (ALFENAS, 2004). 

 Estacas provenientes de rebrota apresentaram resultados superiores de 

enraizamento quando comparadas às de brotação do ano (BITENCOURT, 2009). 

Reguladores de crescimento são compostos orgânicos, não nutrientes, que, 

em pequenas quantidades, podem promover, inibir ou modificar alguns dos 

processos fisiológicos das plantas. Para enraizamento de estacas da maioria das 

espécies vegetais, o ácido naftalenoacético (ANA) e o ácido indolbutírico (AIB) são 

os mais recomendados, em particular o último (HARTMANN e KESTER 1974). 

Sendo que a maioria dos estudos realizados com a utilização de hormônios 

sintéticos na produção de mudas de erva-mate por estaquia, foi utilizado o AIB, 

sendo em diferentes concentrações, pois em concentrações maiores não mostrou 

eficiência (GRAÇA et al. 1988). 
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2.1.5 Métodos naturais alternativos usados para o enraizamento  

 

Estudos mostram resultados satisfatório de algumas plantas com métodos 

naturais alternativos para a indução de raízes adventícias: preparados 

homeopáticos, além de técnicas como controle de temperatura, umidade relativa do 

ar, estudos com diferentes substratos.  

Além dos indutores químicos, várias tentativas têm sido feitas com 

substâncias alternativas naturais produzidas por várias espécies de plantas, dentre 

elas a tiririca (Cyperus rotundus L.) (ROCHA et al, 2015). A espécie é conhecida 

mundialmente por ser uma das plantas espontâneas com difícil controle e por seus 

efeitos alelopáticos e tem sido utilizada, segundo conhecimento popular e citados 

em alguns artigos como promotores de enraizamento (LEÃO et al., 2004). 

A tiririca apresenta um nível elevado de ácido indolbutírico (AIB), um 

biorregulador específico para a formação das raízes das plantas (LORENZI, 2000). 

Estudos demonstram que o extrato da tiririca pode atuar na regulação de 

algumas substâncias do metabolismo vegetal, atuando também no enraizamento de 

algumas espécies de forma semelhante à utilização de auxinas (SOUZA et al., 

2012).   

Aruda et al. (2009) afirmam  em seu estudos que a medida que aumenta a 

concentração do extrato de tubérculos de tiririca, aumenta a sobrevivência e o 

enraizamento das estacas de sapotizeiro.  Em cana de açúcar foi comprovado por 

experimento o efeito da tiririca em formação de raízes adventícias (NETO E SILVA, 

2008) 

Estudos vêm sendo feito com outros extratos naturais para a produção de 

raízes adventícias, como soluções de água de coco e casca de banana (LOPES, 

2014). 

Entre as alternativas que se busca na agricultura para a indução de raízes é a 

homeopatia.  

A primeira experiência acadêmica homeopática relacionada a modelos 

vegetais no Brasil se deu em 1998, na Universidade Federal de Viçosa, sob 

orientação do Professor Doutor Vicente Wagner Dias Casali (LUCIETTO, 2011). 

Sendo ele orientador da primeira tese de mestrado, intitulada “Homeopatia no 

crescimento e na produção de cumarina em chambá (Justicia pectoralis Jacq)”, foi 
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defendida no ano 2000 pela Engenheira Agrônoma Fernanda Maria Coutinho 

Andrade (ROSSI et al, 2004). 

O uso da homeopatia na agricultura tem sido estudado como forma de auxiliar 

no manejo de sistemas ecológicos de produção (CASALI, 2004; BOFF et al., 2008). 

Os preparados homeopáticos promovem vigor nas plantas e proporcionam 

desenvolvimento harmônico de todos os seus órgãos, o que pode conferir grau de 

resistência estrutural aos tecidos em relação à incidência de doenças (ANDRADE  et  

al.,  2004). Dentro das pesquisas básicas com os mais variados vegetais, as plantas 

medicinais também são bons objetos de estudos para testes homeopáticos 

(ANDRADE e CASALI, 2012). 

 A homeopatia Arnica montana causa alterações no enraizamento das 

espécies medicinais Rosmarinus officinalis L. e Lippia alba , sendo as respostas 

dependentes da dinamização (BONFIM, et al. 2008). 

Moraes (2009) observou que as homeopatias de Arnica montana 12CH, Kali 

muriaticum 6CH aumentaram o comprimento de raízes de eucalipto (Eucalyptus 

urophilla).  

Uma técnica que esta sendo utilizada para métodos de propagação por 

estaquia de varias espécies é o controle da temperatura e da umidade da casa de 

vegetação. O substrato que se usa também tem grande influencia na propagação de 

vegetais.   

 Em estudos realizados por BRONDANI et al., (2008), avaliou-se o efeito do 

ambiente inicial de enraizamento sobre a sobrevivência, vigor aéreo e enraizamento 

de miniestacas oriundas de clones adultos selecionados de erva-mate.  

Os melhores resultados foram obtidos em casa de vegetação com ambiente 

controlado, sendo a temperatura 30°C e da umidade relativa do ar 80 %, mantida por 

meio de nebulização. 

Outro estudo também mostra a influencia de diferentes substratos sobre a 

sobrevivência, enraizamento e vigor de estacas de erva-mate, onde testou-se seis 

substratos diferentes sendo eles, substrato para enraizamento à base de casca de 

pinus; substrato para à base de casca de pinus e vermiculita; casca de arroz 

carbonizada + vermiculita fina + substrato à base de casca de pinus e vermiculita 

(1:1:1 v/v); casca de arroz carbonizada + substrato à base de casca de pinus e 

vermiculita (1:1 v/v); S5 - casca de arroz carbonizada + vermiculita fina (1:1 v/v); S6 - 

fibra de coco). O melhor resultado observado para estaquia de erva-mate foi a 
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mistura de casca de arroz carbonizada + substrato para enraizamento à base de 

casca de pinus e vermiculita na proporção 1:1 (v/v) (BRONDANI, et al 2009). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

2.2.1-Dados da empresa 

 

 O estágio foi realizado no viveiro da empresa Reflorestadora Sincol Ltda, fundada 

em 14/01/1982, situada na Rua Alemanha 197, bairro Sorgatto, município de 

Caçador SC. A carga horária foi de 300 horas, sendo realizado no período de abril a 

junho de 2016. 

O estágio foi supervisionado pelo Engº Florestal Luiz Augusto Grando 

Padilha. 

 

2.2.2 - Estrutura  

 

 O viveiro da reflorestadora ocupa uma área de 2 hectares, onde atualmente 

trabalham cinco funcionários, diretamente. No viveiro tem aproximadamente 200.000 

mudas de erva-mate entre as prontas para ir ao campo e para o transplante após a 

estratificação. No local também são produzidas mudas de pinus para ser plantada 

em áreas da empresa. 

O viveiro da empresa tem uma ótima estrutura, com uma ampla casa de 

vegetação com 800 m2 com irrigação aérea por micro aspersão, onde ficam as 

mudas em período de crescimento e as de enraizamento. Encontra-se ali uma casa 

de sombreamento e um excelente espaço para a aclimatação das plantas antes de ir 

para o campo.  

A área de recepção fica na entrada do viveiro, qual é dividida em duas partes 

separadas por uma porta. Em uma parte se localizam os sanitários, e um espaço 

onde é colocado os sacos de substratos, bebedouro com água potável para os 

funcionários e freezer para guardar as sementes, na outra parte tem um local como 

um almoxarifado onde é armazenado os materiais utilizados no viveiro como 

sementes, algumas bandejas e tubetes, esse local é fechado com uma porta, 

sobrando um espaço relativamente amplo onde se prepara o substrato para ser 

colocado no tubetes, nos quais é plantado as mudas de erva-mate após o período 
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de estratificação. Esse local também é usado para algumas atividades de rotinas do 

viveiro 

 

2.2.3 Área de atuação 

 

 As atividades formam desenvolvidas no viveiro de mudas florestais da 

empresa reflorestadora Sincol Ltda. O viveiro é responsável pela formação e 

condução das mudas de pinus e erva-mate desde a semeadura até o momento que 

ela esta apta para ir ao campo. Sendo de grande importância para a empresa, pois 

toda a matéria prima depende da qualidade de mudas. 

 

2.2.4 Descrição dos equipamentos 

 

No viveiro há exigência de poucos equipamentos, as atividades são 

continuas, manuais e se repetem durante o mês por varias vezes. Os equipamentos 

necessários para a elaboração de mudas são: 

- bandeja com grade de ferro; são suportes com 961 células, onde são 

colocadas as mudas de pinus, quais são plantadas em tubetes menores do que os 

de erva. Essas bandejas são colocadas em cima de um suporte de ferro para que as 

mesmas não fiquem próximas ao chão e também para facilitar o manuseio das 

mesmas sem muito esforço dos funcionários 

- Bandeja de plástico; são suportes menores que os de ferro, onde são 

colocadas as mudas de erva-mate após a estratificação. Cada suporte tem 96 

células, onde se colocam os tubetes com as mudas que irão para a casa de 

vegetação.  

- Geladeira e freezer; local onde são colocadas as sementes de pinus para 

que haja a quebra de dormência das mesmas, e também as de erva-mate para 

conservação. 

- Betoneira; como o substrato para o plantio das mudas precisa ser 

incorporado com água e um adubo químico, há necessidade de uma betoneira para 

que a mistura seja homogênea. 

- Tubetes; todas as mudas produzidas por sementes devem ser plantadas em 

tubetes, os que são utilizados para as mudas de pinus são menores do que os 
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utilizados para a erva-mate. A quantidade de tubetes que existe no viveiro é muito 

grande, pois sua utilização é de grande escala. 

Também no local tem algumas ferramentas como enxada, serrote, picareta 

entre outras especificas do uso de campo. 

 

2.4 TRABALHOS EXECUTADOS 

 

Durante o período de estágio, foi observado os trabalhos de rotinas de um 

viveiro de produção de mudas. O trabalho foi sempre continuo, exigindo muita 

atenção por parte dos colaboradores. Toda manha o responsável distribui as tarefas 

que serão executadas no decorrer do dia.  

  

2.4.1 Preparo de tubetes e substratos para o transplante de mudas de erva-mate 

(Iex paraguariensis) 

 

As mudas após o período de estratificação foram transplantadas para tubetes 

em bandeja. Esses tubetes são de polietileno preto, com tamanho de 16 cm de 

comprimento e 4 cm de profundidade, os mesmo são colocado em bandeja, que é 

um suporte com 96 células. 

O substrato usado é de casca de pinus, qual em analises comprovou 

excelência para a produção de mudas de erva-mate onde é colocado em uma 

betoneira, adicionado adubo químico de liberação lenta 18-5-9 e água, fazendo-se 

uma mistura homogênea.  

A betoneira fica mais elevada do chão, onde são colocados os suportes com 

os tubetes em posição correta, para facilitar o trabalho de giro da betoneira, quando 

a mistura estiver totalmente homogeneizada, sendo derramada sobre os tubetes. 

enchendo os mesmos.  

Para ficar mais adensado o substrato dentro dos tubetes, foi batido as 

bandejas no chão, após derramado mais substrato. Retirado o excesso e estava 

pronto para o transplante das mudas de erva-mate (Ilex paraguariensis). 

O substrato que fica derramado no chão é ajuntado com auxilio de uma pá e 

colocado novamente na betoneira para ser homogeneizado com o próximo preparo, 

sendo sempre utilizado, evitando desperdiço de material. Conforme a FIGURA 02 

pode-se observar a preparação de substratos para o plantio de mudas de erva-mate. 
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FIGURA 02 – Preparação substratos e enchimento de tubetes para plantio de 

mudas de erva-mate. 

 
A: tubetes com 16 cm de comprimento e 4 cm de largura: Suporte com 96 células para tubetes; C: 
adubo químico; D: Adubo químico, com substrato e água; E: suportes colocados em posição 
apropriada para o derramamento de substrato; F: derramamento do substrato já homogeneizado 
dentro dos tubetes; G: suporte com tubetes e com substratos; H: Suporte com tubetes cheia de 
substratos, pronta para receber as mudas transplantadas. 
 

2.4.2 Transplante de mudas de erva-mate para a estufa 

 

Com os tubetes preparados com o substrato nos suportes foram colocados 

em cima de uma mesa para facilitar o trabalho. 

A semente de erva-mate para germinar deve passar por um período de 

estratificação, para poder quebra a dormência e a semente germinar. No viveiro da 

Reflorestadora foi feito um canteiro, com a mistura de pedra brita e areia, mantendo 

o local fechado e úmido por um longo período.  No inicio do estágio as sementes já 

estavam germinadas e prontas para serem transplantadas, razão pela qual não 

tenha participado desse trabalho, qual é o mais importante para a elaboração das 

mudas de erva-mate. 
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As mudas foram retiradas manualmente selecionando sempre as maiores 

entre 3 cm e 5 cm e colocadas em uma peneira. As raízes foram molhadas para 

diminuir o volume radicular. Muitas vezes foi preciso cortar algumas devido ao 

comprimento. Com uma tampa de caneta acoplada em um pedaço de ferro de barra 

de construção, foi feito um pequeno orifício em cada substrato que já estavam nos 

tubetes no suporte. As mudas foram colocadas neste orifício e o substrato era 

levemente pressionado em volta da muda. Mais um pouco de substrato foi 

espalhado levemente, com cuidado para não ficar nas folhas, para não fazer 

queima. Os suportes com as mudas transplantadas foram colocadas em uma casa 

de vegetação com irrigação por microaspersão aérea, onde ficam para se 

desenvolverem. Conforme a FIGURA 03 nos mostra a preparação para o transplante 

de mudas. 

 

FIGURA 03 – Etapas para a preparação de mudas de erva-mate a partir de 
sementes 

 
A: sementes de erva-mate; B: canteiro de estratificação; C: plantas que serão transplantas; D: 
substrato para serem transplantadas as mudas de erva-mate; E: mudas de erva-mate que  foram  
transplantada; F: mudas de erva-mate acondicionada na casa de vegetação para o desenvolvimento. 
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2.4.3 Classificação e limpeza de mudas de erva-mate (Ilex paraguariensis) 

 

Quando acondicionadas a casa de vegetação ou a casa de sobra, com um 

clima que proporciona a germinação de várias sementes, muitas plantas invasoras 

são favorecidas, o que se faz necessário uma limpeza periódica das mudas em 

tubetes.  

As mudas necessitam de cuidados, como limpeza de plantas invasoras para 

não competir pela nutrição. A limpeza nas mudas de erva-mate que estavam sendo 

preparadas para serem plantadas ao campo foi realizada várias vezes, sendo esse 

trabalho sempre rotineiro em um viveiro.  

As plantas invasoras além da competição por nutrientes com a planta, 

também são hospedeira de patógenos causadores de doenças e de pragas que 

podem contaminar toda a produção, prejudicando o desenvolvimento da planta e 

podendo causar um dano econômico em alguns casos, quando não controladas, por 

isso a necessidade de sempre manter os tubetes com plantas as mais limpas 

possíveis. 

O trabalho foi realizado manualmente, onde foi tirado de cada tubete com 

muda as plantas invasoras, quais são descartadas. 

 Os tubetes que estavam no suporte com mudas mortas também são 

retirados do mesmo, deixando espaço para outra muda. O substrato do tubete foi 

descartado e o tubete foi guardado para ser utilizado no próximo transplante de 

mudas, o mesmo deve ser retirado, pois a causa da planta não ter se desenvolvido é 

desconhecida, podendo ser considerada uma doença, com esse manejo a fonte de 

inoculo é eliminada do local onde as mudas estão se desenvolvendo. 

Algumas plantas tem desenvolvimento mais acelerado em relação as outras, 

podendo ser uma característica genética, com isso é fundamental fazer a 

classificação por tamanho. As plantas são separadas por tamanhos, ficando cada 

suporte com plantas mais uniformes, e selecionando as que já estão prontas para 

ser plantadas no campo em casos de plantas que já foram selecionadas varias 

vezes. 

 As plantas mais desenvolvidas são separadas nos suportes de 96 células 

nos quais se encontram sendo intercaladas, ficando apenas com 48 plantas por 

suporte, para ter mais espaço de crescimento vegetativo, melhorando o seu 

desenvolvimento. Essa classificação por tamanho é feita várias vezes até o 
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momento em que a planta esta em condições de ir ao campo, não tendo o numero 

de classificações fixo, isso dependerá do comportamento de cada planta, que pode 

ser afetado por fatores ambientais, como por características genéticas. 

Conforme a Figura 04 pode-se observar o manejo das mudas de erva-mate 

 

FIGURA 04 - Manejo de mudas de erva-mate 

 
A: limpeza de mudas em bandejas; B: mudas limpas em bandejas; C:mudas intercaladas nas 
bandejas; D: mudas separadas por tamanhos na casa de aclimatação; E, F: mudas prontas para ir ao 
campo 

 

2.5 COLABORAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Com interesse pela pesquisa, qual a empresa deu suporte para a realização, 

com sua estrutura física, materiais e colaboração de funcionários, foi montado dois 

ensaios com objetivo de enraizamento de estacas de erva-mate com métodos 

alternativos naturais. Sendo esses métodos já usados para o enraizamento de várias 

espécies, sendo que em erva-mate ainda não foi testado alguns. Os ensaios foram 

realizados nas dependências do viveiro.  
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2.5.1 Montagem do ensaio com Tiririca (Cyperus rotundus) 

 

Como citado na revisão bibliográfica desse trabalho, muitos estudos vem 

sendo realizado com extratos naturais para o enraizamento. A planta espontânea de 

tiririca é elemento de vários trabalhos realizados com intenção de enraizar espécies 

vegetais. Já comprovado em análises químicas a concentração de AIB, hormônio 

que é utilizado para enraizamento. Por ter conhecimento literário da planta foi 

escolhida para fazer os ensaios. 

 Foram coletados alguns galhos de erva-mate no período de meio dia, com 

temperatura alta, sendo que não foram transportadas em caixa térmica, dos mesmos 

foram selecionados 64 estacas não padronizadas, devido ao pouco material que se 

tinha. As mesmas foram cortadas em bisel com aproximadamente 10 cm, deixada 

duas folhas da primeira camada superior de cada estaca 

.Foi preparado um substrato com adubo químico e água, o mesmo foi 

homogeneizado na betoneira por aproximadamente 10 minutos, o substrato foi 

colocado nas células das bandejas de 15 células com dimensões 6cm de diâmetro e 

5 cm profundidade, e furos na parte inferior para não acumular água onde foram 

colocadas as estacas. Em cada loco da bandeja foi colocado uma estaca de erva-

mate 

Logo em seguida colocamos as 4 bandejas em uma bacia de ferro. 

A bacia de ferro com as 4 bandejas foram colocadas em uma casa de 

sombra, com irrigação por aspersão.  

Foi coletado plantas de Cyperus rotundus na área do viveiro, cortada a parte 

vegetativa, ficando apenas os tubérculos. Os mesmos foram lavadas em água 

corrente por aproximadamente 5 minutos, cortados e triturados com 1000 ml de 

água em um liquidificador. Essa solução foi colocada nas bandejas, onde ficou 

acondicionada em contado com a parte inferior de cada bandeja. 

Esse processo foi repetido a cada 15 dias, onde se trocava a água da bandeja 

de ferro, sempre a renovando a solução com tiririca que ficava em contato com o 

fundo das bandejas. 

Após um mês as plantas foram para a casa de vegetação, onde permanecem 

até o momento. Muitas estacas morreram, de 64 restam apenas 17 no momento, 

mas esse fator deve ser considerado a um baixa temperatura que teve no momento 

e ao período de dormência da planta e/ou até mesmo a não desinfecção das 
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estacas. Este ensaio teve como objetivo avaliar estacas sobreviventes e o 

enraizamento de plantas. 

Este teste esta sendo repetido com plantas desinfectadas, e acondicionadas 

na casa de vegetação em tubetes. 

 Na casa de vegetação a temperatura é mais elevada do que na casa de 

sombra, favorecendo o processo de enraizamento.  

Conforme mostrado na FIGURA 05 pode-se observar a montagem do ensaio. 

 

FIGURA 05 – Montagem do ensaio com triturados de Cyperus rotundus para o 

enraizamento de estacas de erva-mate 

 
A: ramos para fazer as estacas; B: estacas prontas para enraizamento; C: tubérculos de tiririca 
(Cyperus rotundus); D: triturado de tiririca com água em liquidificador; E: estacas na bandeja no 
primeiro ensaio; F: estacas em suporte com tubetes no segundo ensaio. 
 

2.5.2- Montagem do ensaio com uso de homeopatias  

 

Com objetivo de produzir mudas de erva-mate por propagação vegetativa 

usando métodos alternativos para o enraizamento, foi montado um ensaio com o 
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uso de homeopatias. Os parâmetros que serão avaliados será a mortalidade das 

plantas e o potencial de enraizamento de cada homeopatia. 

As estacas foram obtidas de plantas de erva-mate nativas, com brotações de 

um ano em uma propriedade rural no município de Caçador. Para selecionar as 

plantas matrizes foi levado em consideração como a planta com melhor sanidade, 

melhor brotação anual, e formato da copa. As matrizes tinham idade de vida de 

aproximadamente cinco anos. Com duas podas já realizadas. 

Foram coletas no período da manhã por ser o período mais fresco do dia, 

com o auxilio de uma tesoura de poda, logo após foram colocadas em uma caixa 

térmica e trazidas para o viveiro, onde começou a formação das estacas.  

Foi utilizada a parte apical de cada brotação, sendo cortadas com 13cm de 

comprimento em bisel, tiradas as folhas das brotações deixando 1/3 apenas das 

duas primeiras superiores. 

Após esse processo foram colocadas em água, depois foi feita a desinfecção 

com hipoclorito de sódio a 1% por cinco minutos, em seguida foi lavada e deixada 

em agua corrente por 10 minutos. 

Foi preparado o substrato de casca de pinus triturada com adição de água e 

homogeneizado a mistura em uma betoneira. 

As estacas formam plantadas em tubetes de polietileno com um pequeno furo 

na parte inferior apropriados, com dimensões de 16 cm de comprimento e 4cm de 

diâmetro, colocadas no suporte apropriada para os tubetes e foram colocados em 

um suporte para acondiciona-las. Foi enterradas 5 cm de cada estaca. 

Foi aplicado os tratamentos homeopáticos de Arnica montana, Arsenicum 

álbum, Calendula officinalis e Tiririca ( Cyperus rotunus) na CH7, e álcool 30%. Os 

preparados homeopáticos foram obtidos no Laboratório de Homeopatia e Saúde 

Vegetal da Epagri, Estação Experimental Lages-SC.  

Cada parcela foi de 25 plantas, e foram tratadas semanalmente com 5 ml de 

cada tratamento diluídas em 500ml de água. 

As plantas foram acondicionadas em uma casa de vegetação com irrigação 

por micro aspersores área, sem controle de temperatura. Para atender a completa 

imparcialidade na condução dos ensaios/experimentos, foi adotada a metodologia 

duplo cego, ou seja, o experimentador e o aplicador desconheciam os tratamentos 

que estão sendo estudados, ficando incógnitos, através de códigos, até a análise de 

dados.  
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Os dados serão obtidos com 90 dias, que também será levado em 

consideração o período do ano que também influencia nos processos fisiológicos da 

estaca. Com expectativas de poder selecionar homeopatias que tenham influencia 

na formação de raízes e na capacidade de sobrevivência das estacas. 

Conforme a FIGURA 06 pode-se observar a montagem do ensaio com 

soluções 

FIGURA 06 – Montagem do ensaio com soluções dinamizadas para o 

enraizamento de estacas de erva-mate 

 
A: substrato preparado em tubetes; B: ramos de erva-mate para as estacas; C: estacas prontas para 
serem colocadas nos tubetes; D: estacas dentro dos tubetes com substrato; E: tubetes no suporte na 
casa de vegetação; F: borrifador com preparados homeopáticos diluídos em água. 
 

 2.6 REFLEXÕES E PLANOS DE MELHORIA 

 

A condução do viveiro da empresa reflorestadora Sincol, está sempre 

buscando novas melhorias. No período de realização do estágio curricular 

supervisionado, estava sendo finalizado um casa de vegetação.   

Como sugestão para melhorias pode ser sugerido:  

Uma captação da agua da chuva para a irrigação da casa de vegetação. 
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Uma composteira com mudas de pinus que são descartadas para ir ao campo 

e substratos de tubetes com mudas mortas. Isso poderia ser incorporado ao 

substrato para ser utilizado no próprio viveiro, respeitando o período adequado para 

que ser utilizado o material para não ter riscos de doenças causadas por patógenos. 

Uma solarização para o substrato utilizado para a confecção de mudas. Essa 

técnica de desinfecção de solo já esta sendo usada em viveiro e se mostrou 

eficiente, reduzindo a mortalidade de plantas por patógenos de viveiro. 

A desinfecção dos tubetes e suportes antes de ser reutilizado, com hipoclorito 

de sódio a 10%, o que diminuiria o risco de infecção de plantas e perda. 
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3.0 CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular obrigatório é importante para o acadêmico, pois para 

muitos é a primeira experiência que vai ter como profissional, onde consegue 

demonstrar o seu aprendizado em sala de aula. Muitas situações desconhecidas 

terá o privilégio de conhecer. É muito importante para poder aprofundar seus 

conhecimentos e vivenciara um pouco de como será sua vida profissional. 

O estágio obrigatório do Curso de Agronomia, realizado na empresa 

Reflorestadora Sincol Ltda, proporcionou o conhecimento e desenvolvimento de 

trabalhos referentes a erva-mate. 

Além de acompanhamento das atividades diárias de um viveiro, também 

observar o longo ciclo de produção de mudas. O que realmente mostra o quanto é 

difícil e o tempo para produção é longo, com manejo continuo das atividades. 

Os ensaios montados com as estaquias foi um ponto forte, embora ainda não 

tenhamos resultados, devido ao tempo ser curto, mas é de extrema importância para 

a produção de mudas. Com essa medida é possível diminuir o período de 

preparação da muda em seis meses e também o custo de produção. 

A produção de erva-mate esta crescendo e testes como esses devem 

aumentar tendo como objetivo sempre acelerar o ritmo de produção com mais 

qualidade e melhor produtividade. 

Outro ponto que destaco nesses ensaios que os mesmo foram feita de 

maneira ambientalmente correta, usando apenas produtos naturais e como no caso 

da homeopatia que já é permitido seu uso para a agricultura orgânica. O que é 

fundamental hoje em dia.  

O estágio foi muito válido, pois saber que a empresa esta investindo em 

técnicas para uma melhor produção de uma espécie nativa foi gratificante, além de 

todos os procedimentos apreendidos durante o período em que fui privilegiada em 

poder acompanhar no viveiro de produção de mudas. 
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