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1. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE PARA O MÊS DE ABRIL 2018/2019 
 

Tabela 01: Origem e destino das exportações Brasileiras de Erva-mate para o mês de abril de 2018 e 2019 

Município País 
2018 2019 

US$ Kg US$/Kg US$ Kg US$/Kg 

Mato Grosso do Sul 

Corumbá Bolívia $0 - - $10.170 10.050 $1,01 
Ponta Porã Paraguai $96 5 $19,20 $948 445 $2,13 

Sub-Total $96 5 $19,20 $11.118 10.495 $1,06 

Paraná 

Campo Largo 
EUA $0 - - $57.656 8.913 $6,47 

Espanha $0 - - $27.796 5.003 $5,56 
Colombo Austrália $103 20 $5,15 $0 - - 
Curitiba EUA $0 - - $706 183 $3,86 

Fernandes Pinheiro 
Alemanha $0 - - $30.906 19.025 $1,62 

Polônia $16.800 10.000 $1,68 $0 - - 
Guaíra Paraguai $146 60 $2,43 $0 - - 

Guarapuava Alemanha $0 - - $31.390 8.200 $3,83 
Laranjeiras do Sul Alemanha $0 - - $18.000 9.000 $2,00 

Santa Maria do Oeste 
EUA $0 - - $60.000 20.000 $3,00 

Alemanha $40.035 8.250 $4,85 $0 - - 

São João do Triunfo 

EUA $91.322 13.183 $6,93 $69.591 13.272 $5,24 
Polônia $0 - - $25.035 5.300 $4,72 
Uruguai $0 - - $23.200 8.000 $2,90 
Áustria $0 - - $7.155 1.200 $5,96 
Canadá $0 - - $3.750 560 $6,70 
França $104.048 16.980 $6,13 $0 - - 

Alemanha $48.669 5.500 $8,85 $0 - - 
Austrália $6.540 1.000 $6,54 $0 - - 

China $1.695 200 $8,48 $0 - - 

São Mateus do Sul 

Uruguai $156.500 109.440 $1,43 $139.536 109.440 $1,28 
Chile $74.650 50.000 $1,49 $113.629 75.925 $1,50 

Alemanha $141.373 34.000 $4,16 $55.800 18.000 $3,10 
Itália $30.228 10.000 $3,02 $0 - - 
EUA $6.757 1.664 $4,06 $0 - - 

Sub-Total $718.866 260.297 $2,76 $664.150 302.021 $2,20 

Rio Grande do Sul 

Arvorezinha Uruguai $81.370 54.000 $1,51 $41.850 27.000 $1,55 

Barão de Cotegipe 
Uruguai $498.884 236.270 $2,11 $383.997 182.220 $2,11 

Chile $46.182 23.680 $1,95 $0 - - 
Chuí Uruguai $79.921 57.420 $1,39 $40.095 27.000 $1,49 

Encantado 

Uruguai $4.903.601 1.755.120 $2,79 $4.520.092 1.708.920 $2,64 
Argentina $0 - - $133.948 47.760 $2,80 
Espanha $60.523 20.160 $3,00 $57.670 20.160 $2,86 

EUA $96.320 32.000 $3,01 $0 - - 

Erechim 
Chile $37.240 25.000 $1,49 $39.687 25.900 $1,53 

Uruguai $0 - - $37.206 27.000 $1,38 
Machadinho Uruguai $73.872 54.720 $1,35 $68.126 54.720 $1,24 

Nova Prata 

Uruguai $219.149 174.240 $1,26 $179.008 146.900 $1,22 
Alemanha $0 - - $29.774 13.003 $2,29 

Polônia $0 - - $14.865 6.000 $2,48 
Suécia $2.600 1.000 $2,60 $0 - - 

Palmeira das Missões Alemanha $0 - - $17.311 4.356 $3,97 
Tuparendi Uruguai $213.153 135.040 $1,58 $159.607 108.020 $1,48 

Venâncio Aires 
Chile $0 - - $48.768 24.960 $1,95 

Uruguai $174.885 108.920 $1,61 $43.608 27.600 $1,58 
EUA $0 - - $5.390 1.340 $4,02 

Sub-Total 
 

$6.487.700 2.677.570 $2,42 $5.821.002 2.452.859 $2,37 
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Tabela 01: Continuação 

Município País 
2018 2019 

US$ Kg US$/Kg US$ Kg US$/Kg 

Santa Catarina 

Canoinhas 

Uruguai $504.210 302.210 $1,67 $300.418 163.880 $1,83 
Chile $42.200 27.000 $1,56 $120.884 80.000 $1,51 

Espanha $0 - - $11.088 5.490 $2,02 
Argentina $53.044 25.000 $2,12 $0 - - 

Itajaí Japão $6.200 240 $25,83 $0 - - 
Navegantes Portugal $2.957 1.050 $2,82 $6.269 1.938 $3,23 

Xanxerê EUA $0 - - $4.038 151 $26,74 

Sub-Total $608.611 355.500 $1,71 $442.697 251.308 $1,76 

Demais Estados 

Belo Horizonte - MG 
Reino Unido $0 - - $1.799 64 $28,11 

Portugal $1.634 354 $4,62 $0 - - 
Formiga - MG EUA $0 - - $9.060 2.500 $3,62 
Fortaleza - CE Alemanha $64.445 18.620 $3,46 $0 - - 

Guajará-Mirim - RO Bolívia $130 43 $3,02 $0 - - 
Guarulhos - SP Angola $0 - - $6.917 360 $19,21 

Jundiaí - SP 
EUA $2.871 306 $9,38 $3.022 318 $9,50 

Holanda $3.150 263 $11,98 $0 - - 

Machado - MG 
Reino Unido $5.594 324 $17,27 $829 48 $17,27 

México $32.080 10.025 $3,20 $0 - - 

Não Declarado 
Uruguai $0 - - $43.214 27.360 $1,58 

Reino Unido $0 - - $675 190 $3,55 
Libéria $0 - - $11 49 $0,22 

Pindamonhangaba - SP EUA $0 - - $3.691 3.263 $1,13 
Pres. Tancredo Neves - BA Marrocos $0 - - $55.852 21.120 $2,64 

Recife - PE Holanda $0 - - $1.958 500 $3,92 
Rio de Janeiro - RJ Antígua e Barbuda $0 - - $2 - - 

Santos - SP 
Bélgica $0 - - $149 3 $49,67 
Malta $0 - - $7 5 $1,40 

Reino Unido $0 - - $7 5 $1,40 

São Paulo - SP 
Argentina $0 - - $45 1 $45,00 
Portugal $12.160 1.504 $8,09 $0 - - 

São Sebastião - SP Tailândia $0 - - $51 5 $10,20 
Vila Velha - ES Antígua e Barbuda $0 - - $17 2 $8,50 

Vitória - ES 
Marshall, Ilhas $0 - - $8 1 $8,00 

Malta $0 - - $4 - - 

Sub-Total $122.064 31.439 $3,88 $127.318 55.794 $2,28 

TOTAL $7.937.337 3.324.811 $2,39 $7.066.285 3.072.477 $2,30 

 
FATURAMENTO: 
 

     -10,97%, ante abr/2018; 
 

     14,52%, ante mar/2019; 

VOLUME: 
 

     -7,59%, ante abr/2018; 
 

     12,39%, ante mar/2019; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

     -3,66%, ante abr/2018; 
 

     1,90%, ante mar/2019. 
 
Errata 1: Na edição nº47, nos índices de variação do FATURAMENTO e VOLUME, onde consta abr/2018, lê-se mar/2018. 
Errata 2: Na edição nº47, nos índices de variação da Cotação Média, onde consta fev/2018, lê-se mar/2018 e onde consta jan/2019, lê-se fev/2019. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. IMPLANTAÇÃO DE ERVAL 
Texto adaptado de:  

PENTEADO JUNIOR, J. F.; GOULART, I. C. G. dos R. Erva 20: sistema de produção para erva-mate. Brasília, DF: Embrapa, 2019. 152 
p.  (TTflorestal: transferência de tecnologia florestal). Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1106677/1/2019ManualErva20web.pdf 

 
O momento da implantação de um novo erval é 

a etapa de maior custo no sistema de produção, o 
que requer adoção de praticas silviculturais 
imprescindíveis, as quais determinarão o alcance 

da produtividade esperada e a garantia dos 
retornos econômicos almejados. 

 

 Escolha da Área de Plantio 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1106677/1/2019ManualErva20web.pdf
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O plantio deve ser efetivado em áreas de solo 

profundo e bem drenado, não sujeito à 
encharcamento, não compactados e sem resíduos 
de agrotóxicos. 

 

 Preparo do Solo 
 
O preparo do solo visa descompactar a 

camada superficial do solo, permitindo o 
crescimento das raízes sem impedimentos. 

Em plantios sem o devido preparo do solo, as 
plantas se desenvolvem de forma mais lenta e 
apresentam porte mais baixo, afetando a 
produtividade. 

O preparo do solo pode ser realizado em linha, 
quando permitido pelo relevo ou em covas de 
plantio quando a implantação for em área de 
floresta ou nas áreas não mecanizáveis. 

Recomenda-se o plantio em nível para fins de 
favorecer a conservação de solo e água. Para 
tanto, utiliza-se a técnica da linha mestra, que 
consiste e realizar o plantio em linhas paralelas, 
transversais á declividade do terreno.  

Para tanto deve-se primeiramente determinar e 
traçar a linha mestra, cortando a declividade do 
terreno, as demais linhas seguem paralelamente, 
no espaçamento planejado. 

Nos plantios em covas, estas devem ter pelo 
menos 30 cm de largura e 30 cm de profundidade. 

Na etapa de preparo do solo, pode-se também 
realizar a adubação do mesmo em que o leito ou 
cova de plantio deve ser preenchido com terra 
solta misturada com o fertilizante. 

 

 Espaçamento 
 
Para o espaçamento deve-se considerar a 

largura dos equipamentos a serem utilizados nas 
entre-linhas (trator e implementos), porém nas 
áreas não mecanizáveis, pode-se utilizar 
espaçamentos menores. 

Para plantios a pleno sol, o limite recomendado 
é de 2.500 plantas por hectare. Porém, 
densidades um pouco inferiores no geral, 
apresentam melhor custo-benefício: 3,5 m x 1,5 m 
(1.900 plantas/ha); 3 m x 2 m (1.666 plantas/ha). 

Para sistemas Agroflorestais, o espaçemento 
da entrelinha dependerá do maquinário utilizado 
para a cultura agrícola. Ex.: 4 m x 2 m (1.250 
plantas/ha). 

Em sistemas sombreados recomenda-se 2,25 
m x 1,5 m (2.960 plantas/ha). 

 

 Plantio 

 
A melhor época de plantio situa-se entre os 

meses de setembro e outubro. Plantios realizados 
em outros períodos têm maior risco de estiagem 
e/ou geadas, acarretando em risco de perda 
maior. 

O plantio em solo seco deve ser evitado, 
preferir a realização do plantio após chuva, com 
solo já úmido. Necessitando realizar plantio em 
condição de solo seco, recomenda-se o uso de 
hidrogel e irrigação individual das mudas. 

Para o plantio, deve-se retirar por completo o 
recipiente em que a mesma foi produzida e atentar 
para que a mesma seja acomodada corretamente 
no leito/cova de plantio; ou seja, deve estar ereta 
e com o solo nivelado com seu substrato. 
 

 
Mudas plantadas na profundidade errada e com preenchimento 
errado no leito/cova de plantio. (A) Mudas de tubete; (B) Mudas 
de sacos plásticos. O circulo indica a forma correta. 
Figura: adaptado de PENTEADO JUNIOR & GOULART, 2019.  

 
No momento do plantio, quando em áreas a 

pleno sol, as mudas devem ser imediatamente 
protegidas da insolação, com colocação de 
tábuas, lâminas ou restos vegetais, no sentido 
oeste, com fins de evitar os raios solares do 
período da tarde, sobre o colo da muda. 



INFORMATIVO DO FUNDOMATE 
N° 48 

Estrela - RS, maio de 2019 
 

 

 
4 

 
3. 6ª FESTCHÊMATE – FESTA LATINO AMERICANA DO MATE E MOSTRA TECNOLÓGICA DO 

MATE 
 

Nos dias 24 26 de maio, ocorre no município 
de Machadinho – RS, evento dedicado à cadeia 
produtiva da erva-mate. 

O evento, já em sua 6ª edição, têm no dia 24, 
programação especialmente voltada à tecnologia 
aplicada á produção da erva-mate, é a Mostra 
Tecnológica do Mate. 

A programação, conta com palestras, 
ministradas por pesquisadores, extensionistas  e 
especialista em comercio internacional, na parte 
da manhã. No período vespertino, seguirão visitas 
técnicas para demonstração de sistema de 
produção Agroflorestal e a dinâmica de máquinas 
para colheita da erva-mate. 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. REUNIÃO ORDINÁRIA CÃMARA 
SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DA ERVA-
MATE NO RS. 

 
Está prevista para dia 13 de junho, a realização 

da 15ª reunião ordinária da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva da Erva-mate no Rio Grande do 
Sul (CSEM-RS). 

A reunião se realizará nas dependências do 
edifício sede da SEAPDR, em Porto Alegre, a 
partir das 14 hs. 

Na ocasião serão abordados temas relevantes 
à cadeia produtiva, dentre eles: Diagnóstico da 
Cadeia produtiva da Erva-mate no RS (mercado 
interno e externo); Relato reunião CSEM-BR e 
seus encaminhamentos; Cadastro 
ervateiro/Cadastro Florestal; dentre outros. 

A reunião será aberta a todos integrantes da 
família ervateira, que no momento oportuno 
poderão fazer suas colocações aos membros da 
Câmara Setorial, porém, somente membros da 
CSEM-RS deliberam. 

5. ARRECADAÇÃO DO FUNDOMATE 
(abril/2019): 

 

No mês de março de 2019, foram pagos ao 
FUNDOMATE R$ 90.010,33 de 24 empresas ervateiras.  

Empresas* pagantes - mês de abril/2019: 
 

 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 
 De Valerios Ind e Com de Erva Mate Ltda 
 Ervateira Picolo Badalotti Ltda 
 Ervateira Rei Verde Ltda 
 Ervateira Seiva Pura Ltda 
 Ervateira Sabadin 
 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 
 Industria Ervateira Ouro Verde Ltda; 
 Madrugada Alimentos Ltda 
 Natumate Industrial Do Mate Ltda 
 Nutrimate Ltda 
 Pasulo J. M. Nunes - EPP  
 Ponche Verde Indl do Mate Ltda 
 Ximango Ind de Erva Mate Ltda – Filial 01 
 Ximango Ind de Erva Mate Ltda – Filial 02 
 Ximango Ind de Erva Mate Ltda – Filial 03 
 Ximango Ind de Erva Mate Ltda - Matriz 

 

* Lista em Ordem Alfabética. 
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6. INDICADORES 
 

UPF-2019: R$ 19,5356  
Dólar¹ em 22.05 (10:00) R$ 4,0189 (¹ Dólar Comercial) 
Euro em 22.05 (10:00) R$ 4,4863  

 
Preço Médio da Erva-mate entregue na indústria¹:  

 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

Planalto/Missões     
Palmeira das Missões 13,00 13,00 13,00 13,00 
Alto Uruguai     
         Erechim 14,00 13,00 14,00 14,00 
Nordeste Gaúcho     
         Machadinho 12,50 12,00 12,60 12,60 
 14,00* 14,00* 13,00* 13,00* 
Alto Taquari     
        Arvorezinha 14,00 13,00 14,00 14,00 
Vale do Taquari     
     Venâncio Aires 13,00 12,00 13,00 13,00 
¹ Valores médios em R$ pagos pela arroba (@) de folha verde posta na 
indústria, segundo Emater Regional Passo Fundo (Eng.º Agrº. Ilvandro 
Barreto). 
* Valor pago à erva-mate Cultivar Cambona 4; 
 

__________________________________________________ 
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