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Na edição do mês de maio de 2016, o 
INFORMATIVO DO FUNDOMATE, apresenta 
evolução da produtividade média dos ervais no 
Rio Grande do Sul e Brasil e dá continuidade a 
apresentação mensal da tabela de exportação de 
erva-mate, juntamente com outras informações do 
setor relacionadas ao complexo da Erva-mate. 

 
1 - ESTATÍSTICAS DA ERVA-MATE NO RS – 
PERÍODO 1996-2014 
Produtividade 

 
Continuando a série sobre estatísticas da Erva-

mate, analisamos nesta edição a produtividade 
média dos plantios de Erva-mate (Ilex 
paraguariensis) no RS, PR e SC, além da média 
nacional para o período de 1996 a 2014. 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no período considerado 
observa-se que para o RS a produtividade 
mantêm-se estável, com incremento equivalente a 
1,71% ao ano, ou seja 30% no acumulado de 
1996 a 2014. Passando de 489,04 @/ha para 
640,05 @/ha (figura 01). 

No comparativo entre os estados, para o 
período analisado o RS apresenta a melhor 
produtividade por hectare, sendo o único estado 
com produtividade média superior a média 
nacional (figura 02). 

Percebe-se que no período de 1997 a 2001, o 
PR apresentou produtividade superior a média 
nacional. Sendo que no ano de 2001, o mesmo 
superou o RS em volume de produção. Seguindo-
se acentuada queda nos anos seguintes, 
recuperando-se no ano de 2012 e vindo em um 
crescente desde então (figura 02). 

 

 
Figura 01:  Evolução da produtividade média dos ervais no 
RS. 
Fonte: IBGE (2016), elaboração SEAPI. 

 

Os dados disponíveis, até o ano de 2014, 
apresentam o aumento da produção paranaense. 
Que segundo informações não oficiais, 
ultrapassou o RS em volume de produção no ano 
de 2015. 
Figura 03:  Área explorada (colhida) em ha, da cultura de erva-
mate (Ilex paraguariensis) no Rio Grande do Sul.  
Fonte: IBGE (2016), elaboração SEAPI. 

 
Analisando-se o histórico do preço médio pago 

no período, percebe-se forte recuperação do 
preço de 1993 para 1994/95. Seguido de 
constante queda até 2003.  

Situação semelhante à forte valorização  
 
observada no ano de 2013/2014, quando 

atinge o valor médio de R$18,74/@, ao qual 
segue-se novo período de queda, não 
demonstrado no gráfico, mas constatado nos 
preços médios praticados no  

e pouco conhecidos. 
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Figura 02 : Comparativo da produtividade média da Erva-mate no Brasil e estados produtores (@ha). 
Fonte: IBGE (2016), elaboração SEAPI.  
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A estabilidade na produtividade do RS, a 
despeito da redução na área destinada a colheita, 
(Informativo FUNDOMATE 11/2016), pode ser 
creditada ao e aperfeiçoamento das práticas 
silviculturas adotadas, ainda que de forma tímida. 
Também a substituição de ervais de baixa 
qualidade por plantios de qualidade genética 
superior contribuem no incremento. 
 

2 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA 
ABRIL/2016 

 

A exportação de Erva-mate brasileira, no mês 
de abril foi de 3.013.880,00 Kg, que no comparado 
com o mesmo mês do ano de 2015, observa-se 
um aumento de 12,8% (tabela 01). Contudo, em 
relação ao mês de março, percebe-se queda de 
11,02%. 

 
Tabela 01 : Volume (kg) de exportação brasileira de Erva-mate 
para o mês de abril 2015/16. 

DESTINO 
Volume (Kg)  US$/Kg 

2015 2016 2015 2016 
Alemanha  35.691 71.952 $    3,36 $    3,62 

Angola  0 11 - $   18,18 
Argentina  0 21.600 - $    3,33 
Austrália  3.000 0 $    4,03 - 

Áustria  0 5.000 - $    6,15 
Bolívia  25.736 4.000 $    0,94 $    1,54 

Canadá 1.026 500 $    7,50 $    6,90 
Chile  130.965 122.830 $    2,32 $    1,78 

Coreia do Sul  0 4.500 - $    3,90 
Espanha  40.095 24.000 $    3,43 $    2,89 

Estados Unidos  27.020 40.760 $    3,57 $    3,35 
França  8.000 16.969 $    4,47 $    2,75 
Japão  397 15 $   14,10 $   78,93 

Marrocos  0 19.000 - $    2,23 
Moçambique  0 16 - $   26,13 

Nova Zelândia  400 1.000 $    2,78 $    2,68 
Holanda  526 24 $    6,38 $   10,67 

Paraguai  1.400 357 $    2,75 $    5,09 
Polônia  0 26.072 - $    2,95 

Portugal  0 2.072 - $    4,32 
Reino Unido  84 431 $    9,75 $    9,03 

Rússia  0 281 - $    3,80 
Turquia  8.000 9.000 $    3,63 $    2,09 
Uruguai  2.389.685 2.643.490 $    2,85 $    2,33 
TOTAL  2.672.025 3.013.880 $    2,84 $    2,38 

 Fonte : http://aliceweb.mdic.gov.br 
 
3 – GT DA ERVA-MATE ENCAMINHA 
RELATÓRIO FINAL 

 

No mês de abril finalizaram-se as atividades do 
Grupo de Trabalho da Erva-mate, com a entrega 
do relatório de proposições à politica ervateira.  

O GT debateu, durante o prazo de 180 dias, 
mais 60 dias, diferentes proposições relativas às 
ações relacionadas à fiscalização e ao 
cumprimento às normas legais vigentes relativas à 
industrialização da Erva-mate no estado do Rio 
Grande do Sul. As quais foram classificadas em 
atividades de Curto, Médio e Longo prazo.  

Nas ações de curto prazo propôs-se realização 
de força tarefa de fiscalização, oficialização de 
sistema operacional do Cadastro Ervateiro, 
proibição da venda a granel da erva-mate para o 
chimarrão e padronização da licença ambiental 
municipalizada.  

Para as de médio prazo, nova força tarefa de 
fiscalização, execução e consolidação do cadastro 
ervateiro e elaboração/publicação de cartilha 
contendo a compilação dos requisitos mínimos 
para funcionamento de uma indústria ervateira.  

Já nas ações de longo prazo a propôs-se 
metodologia para elaboração e definição de 
padrões nacionais de classificação da erva-mate, 
atividade que seria coordenada pelo do MAPA. 

Para cada proposição apresentada foi 
deliberado e considerados os prós e contras. 
Como para a proibição da venda a granel, sem 
consenso definitivo, o relatório apresenta análise 
de ambas às situações. 

O relatório final apresenta diretriz à politica 
ervateira, porém permite as adequações 
necessárias e alinhamento às atividades 
Nacionais e comportamento de mercado.  

Trata-se de importante avanço para o 
complexo da erva-mate por indicar ações 
concretas e claras, necessárias ao 
desenvolvimento do setor. 

 
4 – PADRÃO DA MUDA DE ERVA-MATE 

 
No dia 19 de abril, reuniu-se em Passo Fundo, 

nas dependências da Universidade de Passo 
Fundo (UPF), grupo de trabalho para discussão do 
padrão da muda de erva-mate.  

O Grupo representado pela UPF, IBRAMATE, 
Comissão de sementes e mudas (MAPA), SEAPI 
e viveiristas, discutiu proposição inicial de padrão 
da muda da erva-mate. 

A proposição debatida será apresentada na 
reunião da Câmara Nacional da Cadeia produtiva 
da Erva-mate, para validação e/ou adequação 
junto aos demais representantes do complexo 
erva-mate do país. 

O documento será encaminhado à comissão 
de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura 
e Pecuária, para posterior publicação e validação 
em normativa própria. 

 

Reunião realizou-se na Faculdade de Agronomia, departamento 
de Pós-graduação da UPF-Passo Fundo. Foto: IBRAMATE 
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5 - ASSEMBLEIA GERAL DO IBRAMATE 
 

Na última sexta-feira, 06 de maio, realizou-se a 
Assembleia Geral do Instituto Brasileiro da Erva-
mate (IBRAMATE), no município de Erechim - RS.  

O evento deu posse aos novos membros do 
Conselho Deliberativo do Instituto e elegeu sua 
nova diretoria. Elegeu-se por unanimidade Valdir 
Pedro Zonin e Geovani Valério para Presidente e 
Vice. 

Zonin, um dos representantes dos produtores 
junto ao Conselho Deliberativo, substituí Alfeu 
Strapasson, um dos representantes da indústria, 
que ocupava o cargo de presidente até então. 

Também foram escolhidos os membros do 
Conselho Fiscal e referendou-se a continuidade 
de Roberto Magnos Ferron no cargo de Diretor 
Executivo do IBRAMATE. 
 

 
Posse dos novos integrantes do Conselho Deliberativo. 
Foto: Tiago A. Fick 
 

 
 
6 – EVENTOS 
 
6.1. Festa Nacional do Chimarrão  
FENACHIM 30 anos 

 
Ocorre em Venâncio Aires, desde o dia 05 de 

maio a Festa Nacional do Chimarrão – 
FENACHIM, que neste ano comemora 30 anos. 

A programação é extensa em atividades 
voltadas à Erva-mate, matéria-prima do chimarrão, 
estrela da festa. 

O evento continua a partir de 11 de maio e 
encerra-se no dia 15 de maio as 20 hs com 
cerimônia de encerramento seguida de show com 
a banda Nova Canção. 

 

6.2. 2ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva da Erva-mate no Brasil – 
CSEM/BR  

 
No dia 13 de maio, será realizada a 2ª reunião 

da Câmara Nacional da Erva-mate, no município 
de Venâncio Aires no parque de eventos da 
FENACHIM. 

A reunião discutirá diversas demandas do setor 
para o Brasil e deliberará as proposições dos 
grupos de trabalho formados na 1ª reunião em 
Brasilia. 

 
7 – Arrecadação do FUNDOMATE: 

 

No mês de abril de 2016, foram arrecadados 
R$82.480,15 ao FUNDOMATE, de 25 empresas 
dentre as pagantes do Regime Fiscal Normal. 

Errata : na edição n°13/2016, foi apresentado o total 
de 32 empresas, o  correto é 26 empresas pagantes.  

 

6 – INDICADORES 
 

UPF-2016: R$ 17,1441 
Dólar¹:  R$3,52 
  
Preço Médio da Erva -mate entregue na indústria ²: 
Planalto/Missões   

Palmeira das Missões R$12,00/@ 
Alto Uruguai   
         Erechim R$06,00/@ 
Nordeste Gaúcho   
         Machadinho R$11,00/@ 
Alto Taquari   
        Arvorezinha R$12,00/@ 
Vale do Taquari   
        Venâncio Aires R$09,00@ 
¹ Dólar Comercial na data de 09/05/2016; 
² Valores médios segundo Emater Regional Passo Fundo. 
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Valdir P. Zonin e Geovani 
Valério compõem a Nova 
Presidência do IBRAMATE 
Foto: Valdomiro Hass 


