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1. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE PARA O MÊS DE JANEIRO 2019/2020 

 
 

Tabela 01: Origem e destino das exportações Brasileiras de Erva-mate para o mês de janeiro de 2019 e 2020 

Município Destino 
2019 2020 

Faturamento (US$) Volume (Kg) US$/Kg Faturamento (US$) Volume (Kg) US$/Kg 

Mato Grosso do Sul 

Campo Grande Bolívia $0 - - $6.568 4.625 $1,42 

Sub-total $0 - - $6.568 4.625 $1,42 

Paraná 

Curitiba EUA $0 - - $88 2 $44,0 
Fazenda Rio Grande Chile $0 - - $16.181 11.395 $1,42 
Fernandes Pinheiro Alemanha $30.982 19.150 $1,62 $0 - - 

Guarapuava 
EUA $0 - - $23.200 6.000 $3,87 

Alemanha $0 - - $21.383 6.980 $3,06 

Paranaguá 
Panamá $0 - - $13 1 $13,0 
Chipre $63 68 $0,93 $0 - - 

Sta Maria do Oeste EUA $60.000 20.000 $3,00 $0 - - 
Sto Antônio do Sudoeste Argentina $0 - - $61.513 62.640 $0,98 
São João do Triunfo Alemanha $0 - - $3.618 540 $6,70 

São José dos Pinhais EUA $2.510 1.000 $2,51 $0 - - 

São Mateus do Sul 

Uruguai $210.672 164.160 $1,28 $71.136 54.720 $1,30 
Alemanha $159.500 36.450 $4,38 $0 - - 

Chile $75.037 49.900 $1,50 $0 - - 
Turquia $61.200 18.000 $3,40 $0 - - 

Sub-total $599.964 308.728 $1,94 $197.132 142.278 $1,39 

Rio Grande do Sul 

Arvorezinha 
Uruguai $98.550 54.000 $1,83 $98.349 54.480 $1,81 

Argentina $0 - - $22.342 22.610 $0,99 
Áurea Argentina $0 - - $69.129 70.798 $0,98 

Barão de Cotegipe 
Uruguai $488.471 233.850 $2,09 $459.212 231.330 $1,99 

Chile $0 - - $43.674 22.875 $1,91 
Congo, Rep. Dem. $0 - - $12.250 5.000 $2,45 

Encantado 

Uruguai $5.017.277 1.891.683 $2,65 $4.476.012 1.803.722 $2,48 
Argentina $0 - - $180.066 70.800 $2,54 
Espanha $57.131 20.040 $2,85 $0 - - 

EUA $54.640 19.000 $2,88 $0 - - 

Erechim 
Chile $0 - - $37.739 24.900 $1,52 

Paraguai $32.259 15.060 $2,14 $0 - - 
Machadinho Uruguai $30.643 27.360 $1,12 $62.381 55.520 $1,12 

Nova Prata 
Uruguai $147.833 117.690 $1,26 $162.109 133.920 $1,21 
Ucrânia $0 - - $15.900 6.000 $2,65 

EUA $0 - - $13.915 2.705 $5,14 
Tuparendi Uruguai $204.492 138.050 $1,48 $148.228 108.000 $1,37 

Venâncio Aires 
Chile $0 - - $48.000 24.960 $1,92 

Uruguai $32.182 27.600 $1,17 $0 - - 

Sub-total $6.163.478 2.544.333 $2,42 $5.849.306 2.637.620 $2,22 

Santa Catarina 

Canoinhas 
Uruguai $310.851 193.524 $1,61 $396.523 241.184 $1,64 

Chile $84.934 53.000 $1,60 $81.120 54.000 $1,50 
Navegantes Portugal $9.098 2.648 $3,44 $6.957 1.858 $3,74 

São Francisco do Sul Malta $3 2 $1,50 $0 - - 
Xanxerê EUA $0 - - $11.184 415 $26,95 

Sub-total $404.886 249.174 $1,62 $495.784 297.457 $1,67 

Cont.  
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Tabela 01: Continuação 

Município Destino 
2019 2020 

Faturamento (US$) Volume (Kg) US$/Kg Faturamento 
(US$) 

Volume (Kg) US$/Kg 

Demais Estados 

Barueri - SP 
EUA $3.265 297 $10,99 $1.482 510 $2,91 

Reino Unido $584 82 $7,12 $0 - - 

Belo Horizonte - MG 
Portugal $2.758 662 $4,17 $1.269 312 $4,07 

Reino Unido $1.067 120 $8,89 $0 - - 
Carapicuíba - SP Argentina $132 210 $0,63 $62 40 $1,55 

Fortaleza - CE França $151.374 33.090 $4,57 $0 - - 
Jundiaí - SP EUA $1.728 186 $9,29 $0 - - 

Lauro de Freitas - BA Bahamas $0 - - $122 60 $2,03 

Machado - MG 
México $32.000 10.000 $3,20 $31.000 10.000 $3,10 

EUA $17.385 4.499 $3,86 $0 - - 
Não Declarado Marshall, Ilhas $0 - - $10 1 $10,0 

Nova Lima - MG EUA $0 - - $4.280 906 $4,72 
Pindamonhangaba - SP EUA $3.042 1.200 $2,54 $0 - - 
P. Tancredo Neves - BA Turquia $55.324 21.120 $2,62 $0 - - 

Rio de Janeiro - RJ 
Noruega $0 - - $99 96 $1,03 
Turquia $89 3 $29,67 $0 - - 

Antígua e Barbuda $3 - - $0 - - 

Santos - SP 
Panamá $0 - - $426 341 $1,25 

Dinamarca $0 - - $14 6 $2,33 
Suíça $178 3 $59,33 $0 - - 

São Gonçalo - RJ Portugal $0 - - $3.636 1.100 $3,31 
São Luís - MA Marshall, Ilhas $0 - - $4 - - 
São Paulo - SP Argentina $322 7 $46,00 $0 - - 
Tremembé - SP EUA $7.848 3.000 $2,62 $0 - - 

Vitória - ES 

Marshall, Ilhas $68 30 $2,27 $5 - - 
Coreia do Sul $0 - - $2 8 $0,25 

Malta $13 - - $1 1 $1,00 
Hong Kong $25 2 $12,50 $0 - - 

Sub-total $277.205 74.511 $3,72 $42.412 13.381 $3,17 

Total $7.445.533 3.176.746 $2,34 $6.591.202 3.095.361 $2,13 

Total mês Anterior (Dez) - - - $6.373.101 3.108.724 $2,05 
 
 
 
 

FATURAMENTO: 
 

     -11,47%, ante jan/2019; 
 

     3,42%, ante dez/2019; 

VOLUME: 
 

     -2,56%, ante jan/2019; 
 

     -0,43%, ante dez/2019; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

     -9,15%, ante jan/2019; 
 

     3,87%, ante dez/2019. 
 
 

 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. PRODUÇÃO ERVATEIRA NO RS  
2019 - Ano Base 2018 

Fonte: Cadastro Ervateiro - RS 
 

No Rio Grande do Sul, estão instaladas 
cerca de 250 indústrias de beneficiamento de 
erva-mate, das quais 245 encontram-se 
cadastradas e georeferenciadas junto ao cadastro 
ervateiro do RS. 

Considerando as declarações apresentadas 
no ano de 2019 (ano base 2018); foram 
beneficiados cerca de 200.800 (duzentos mil e 
oitocentos) toneladas de folha verde, gerando um 
estimado de 131.800 (cento e trinta e um mil e 
oitocentas) toneladas de erva-mate pronta para 
consumo (exportação, chimarrão, chá, e terere).  

Considerando que no ano de 2018, foram 
exportados o total de 29.324 toneladas, têm-se 
que o volume de 92.476 toneladas foram 

destinados ao consumo interno (RS e demais 
estados). 

Tendo-se o preço médio de R$ 745,40/t 
(Setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
centavos por tonelada) para erva-mate, folha 
verde posta na indústria, no ano de 2018, tem-se 
um faturamento estimado de cerca 
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 
reais) ao produtor ervateiro. 

As estimativas foram obtidas segundo a 
média das declarações apresentadas pela 
indústria ao cadastro ervateiro do RS, que foram 
extrapoladas ao total de indústrias conhecidas no 
estado. Sobre o valor obtido aplicou-se um fator 
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de correção, baseado no percentual de empresas 
declarantes. 

Dentre as declarações apresentadas, 
53,19% das empresas adquiriram apenas folha 
verde fresca como matéria prima; 31,91% folha 

verde fresca e erva-mate semielaborada 
(cancheada) e 8,51% adquiriram apenas erva-
mate semielaborada. O restante 6,39% referem-se 
a empreendimentos novos, que não tiveram 
produção a declarar relativo ao ano de 2018. 

 
 

 
Distribuição da indústria ervateira no RS. (Fonte: cadastro Florestal/Ervateiro – SEAPDR, 2019). 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. CRESCE MERCADO DA ERVA-MATE ENCAPSULADA (MATE EXPRESSO)  

Texto: Adaptado de Rodrigo Maia  
 
 

A erva-mate está cada vez mais 
expandindo-se para além do tradicional chimarrão 
e o chá mate gelado das praias cariocas. 
Empresas nacionais e internacionais estão 
crescendo no mercado de cápsulas para mate 
expresso. 

Empresários do ramo de cafés, chás e 
ervateiras, relatam que a sociedade atual, com 
ritmo frenético, busca a praticidade aliada à 
qualidade e experiência sensorial. O que levou a 
popularização das cápsulas de café, tendência na 
qual a erva-mate vai de carona. 

Cápsulas de café, chás e erva-mate (mate 
expresso), já se encontram nos principais 
mercados varejistas do Brasil e do mundo. 

Nas palavras de Rodrigo Maia, empresário, 
em entrevista à reportagem da Revista Roda de 
Chimarrão, na 8ª Turismate: “É uma oportunidade 
de expansão da erva-mate e chás em geral, que 
adapta-se à todas as regiões do Brasil e exterior, 

em uma versão mais atraente ao mundo 
moderno”. 

Ainda segundo Maia, “têm-se o aumento de 
valor agregado do produto, onde 1 kg de erva 
mate ou chá pode alcançar o valor de R$ 400,00”. 
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4. 14º FÓRUM FLORESTAL NA EXPODIRETO ABORDARÁ TURISMO COM ERVA-MATE  
Texto: SEAPDR  

 
 

Na semana de 2 a 6 de março, se realiza 
mais uma edição da Expodireto-Cotrijal, no 
múnicipio de Não me Toque – RS.  

Durante o evento a erva-mate, mais uma 
vez se fará presente, no tradicional espaço da 
Emater, onde é mantido pequeno plantio 
demonstrativo, e junto do qual estarão presentes 
parceiros da entidade, ligados ao setor ervateiro e 
florestal. 

No dia 05, quinta-feira, no turno da manhã, 
se realizará o 14º Fórum Florestal, que novamente 
terá como tema, a cadeia produtiva da Erva-mate. 

Serão apresentadas e debatidas temáticas 
relativas ao Turismo Rural voltado à erva-mate. 
Assunto que vem ganhando espaço com a criação 
e execução, por municípios e associações de 
produtores e indústrias; da rota da erva-mate, 
abrangendo os cinco polos ervateiros do Rio 
Grande do Sul. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5.  
 
 

ARRECADAÇÃO (janeiro/2020): 
 

No mês de janeiro de 2020, foram pagos ao 
FUNDOMATE R$ 100.535,68 de 21 empresas 
ervateiras: 
 
 

 Agroindustrial Elacy Ltda 
 Baldo S/A Com Ind E Exportação 
 Barão - Comércio E Indústria De Erva Mate Ltda 
 Barão - Comércio E Indústria De Erva Mate Ltda - Cambona 
 Chá Prenda Do Brasil Ind E Com Ltda 
 De Valerios Ind E Com De Erva Mate Ltda 
 Ervateira Picolo Badalotti Ltda  
 Ervateira Rei Verde Ltda 
 Ervateira Sabadin Ltda 
 Ervateira Seiva Pura Ltda 
 Ervateira Tomelero Ltda 
 Ervateira Valério Ltda 
 Ind E Com De Erva Mate Seiva Verde Ltda 
 Industria E Com De Erva Mate Santiago Ltda 
 Industrial Do Mate Vison Ltda - Epp (Rei Verde) 
 Madrugada Alimentos Ltda 
 Natumate Industrial Do Mate Ltda 
 Nutrimate Ltda 
 Paulo J. M. Nunes - Epp  
 Ponche Verde Indl Do Mate Ltda 
 Ximango Ind De Erva Mate Ltda – Matriz. 

 
 
 
 
 
 

6. INDICADORES 
 

UPF-2020: R$ 20,2994  
Dólar¹ em 26.02 (14:00) R$ 4,4320 (¹ Dólar Comercial) 
Euro em 26.02 (09:00) R$ 4,8257  

 

 
 
 
 

Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústria para 
janeiro e fevereiro de 2020¹ (Emater): 

Região/Polo 
Jan Fev 

Geral Cambona 4 Geral Cambona 4 

Planalto/Missões 14,00 - 14,00 - 
Alto Uruguai 14,00 - 14,00 - 

Nordeste 
Gaúcho 

12,50 14,00 12,50 14,00 

Alto Taquari 14,00 - 14,00 - 
Vale do Taquari  

(Região dos 
Vales) 

12,00 - 12,00 - 

Média Estado 13,30 14,00 13,30 14,00 
¹ Valores médios em R$ pagos pela arroba (@) de folha verde posta na 
indústria erva-mate cultivada, segundo Emater Regional Passo Fundo 
(Eng.º Agrº. Ilvandro Barreto). 

 

Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústria para 
fevereiro¹ 2020 (SEAPDR): 

Região/Polo 
Cultivada Nativa/Sombreada 

fev/2020 fev/2020 

Planalto/Missões * * 
Alto Uruguai 14,00 19,00 

Nordeste Gaúcho * * 
Alto Taquari 14,50 18,00 

Vale do Taquari 
(Região dos Vales) 

11,00 * 

Média² Estado 12,80 18,67 
¹ Valores médios em R$ pagos pela arroba (@) de folha verde posta na 
indústria, segundo pesquisa direta, via e-mail, junto às industrias e 
Associações de produtores, realizada pela SEAPDR; 
² Médias considerando todas as respostas recebidas no mês; 
* Cotações não informadas pelos entrevistados; 

 

É realizada, pelos editores do presente 
informativo prospecção mensal junto à indústria 
ervateira, associações de produtores; dos valores 
pagos ao produtor pela erva-mate fresca (folhas e 
ramos) posta na indústria.  

A atividade é realizada por meio de envio de e-
mail aos contados de cada polo ervateiro do RS. 

Desde já agradecemos a resposta de todos. 

* Lista em Ordem Alfabética. 
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