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No mês de maio o “INFORMATIVO DO 

FUNDOMATE” apresenta uma breve discussão da 
legislação relativa a Erva-mate; relato da 1ª 
reunião ordinária da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Erva-mate e dos principais eventos.  

 
1 – ERVA-MATE: LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA 
ALIMENTAR 
Resumo informativo técnico 12/ano 05 DDA – SAP 
Autores: Aline Londero, Fabiola Lopes, Kleiton D. Saggin  
(Fiscais Estaduais Agropecuários no DDA/SAP) 

 
A legislação vigente, relacionada a Erva-mate, 

abrange diversas fases da cadeia produtiva, com 
normativas estabelecidas no âmbito federal e 
estadual. 

Na produção da matéria-prima, temos a 
portaria do IBAMA n°118/1992, que permite a 
fiscalização da mesma. Enquanto que o estado 
através da SEMA realiza o Cadastro Florestal 
Estadual e a Secretaria da Agricultura – SAP, por 
sua vez, fiscaliza o uso de agrotóxicos em acordo 
com o decreto federal 4.074/2002. 

Na indústria ervateira, o IBAMA determina os 
tipos e padrões da classificação de produtos da 
Erva-mate: bruta; semielaborada; bruta verde; 
cancheada (não padronizada, padronizada ou 
padronizada semielaborada) e beneficiada 
(chimarrão ou chá). Enquanto que a ANVISA 
estabelece as condições higiênico-sanitárias e 
boas práticas de fabricação na indústria 
alimentícia em geral, inclusive da erva-mate. 

No estado do RS, têm-se ainda o cadastro 
ervateiro, em que os produtores, indústrias, 
importadores e processadores de Erva-mate, 
derivados e congêneres devem estar registrados, 
conforme previsto na Lei Estadual 14.185/2012 e 
Decreto 51.039/2013. 

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) possui 
um programa de qualidade, através do qual 
fiscaliza, dentre outros produtos, a Erva-mate, 
recolhida das prateleiras dos estabelecimentos 
comerciais para realização de análises qualitativas 
quanto microscopia, materiais estranhos, 
rotulagem e composição, com ênfase na presença 
ou não de açúcar em acordo com a informação 
constante no rótulo. 

No quesito segurança alimentar, a legislação 
ainda encontra-se incompleta e desencontrada 

para o produto da Erva-mate, faltando um Padrão 
Oficial de Classificação (POC), em que a Portaria 
MAPA n°381/2009 estabelece critérios e 
procedimentos para elaboração, aplicação e 
monitoramento. 

Desta forma as lacunas devem ser 
preenchidas, vendo-se tais medidas como 
investimento para o crescimento do mercado 
nacional e global. 

 
2 – 1ª Reunião da Câmara Setorial da cadeia 
produtiva da Erva-mate 

 
Na tarde do dia 09 de abril de 2015, realizou-se 

a primeira reunião da Câmara Setorial da cadeia 
produtiva da Erva-mate, nas dependências da 
FEPAGRO. 

Na ocasião apresentou-se a retrospectiva das 
atividades e avanços realizados pela câmara e as 
ações previstas para o ano de 2015. 

A composição da Câmara Setorial tem como 
membros efetivos: Secretaria da Agricultura e 
Pecuária (SAP); Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, da Ciência e Tecnologia (SDECT); 
Secretaria da Saúde (SES); Secretaria da 
Fazenda (SEFAZ); Secretaria do Desenvolvimento 
Rural e Cooperativismo (SDR); Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) 
e Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 
(FEPAGRO). Sendo também composta pelos 
seguintes membros convidados: Ministéria da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 
Federação da Agricultura do RS (FARSUL); 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
RS (FETAG); Federação das Associações de 
Municípios (FAMURS); Sindicato da Industria do 
Mate do RS (SINDIMATE); Instituto Brasileiro da 
Erva-mate (IBRAMATE); Federação dos 
Trabalhadores na Industria da Alimentação (FTIA-
RS) e ainda 03 (três) representantes de 
Associações de produtores de erva-mate; 02 
(duas) Instituições de Ensino e Pesquisa e 02 
(dois) representantes dos Pólos Ervateiros. A 
coordenação da Câmara aguarda a confirmação 
dos representantes de cada integrante e salienta a 
necessidade de participação assídua nas 
atividades da câmara. 

No encontro definiu-se ainda o calendário de 
reuniões ordárias, que serão bimestrais. A 
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próxima reunião ordinária ficou agendada para 11 
de junho no município de Arvorezinha (RS).  

Reuniões extraordinárias poderão ser 
realizadas a pedido da coordenação ou de dois ou 
mais membros da câmara.  
 

 
Câmara Setorial da Erva Mate reúne-se em primeira reunião 
ordinária de 2015. Foto: Alexandre  Farina 
 
3 – Dia de Campo – Mata/RS 
Autor : Valdir Zonin (ASCAR/Emater-RS) 

  
Foi realizado no dia 27.03.15, no município de 

Mata, dia de campo microrregional para os 
produtores de erva-mate.  

No evento, coordenado pelo Engº Florestal 
Gilmar Deponti (Supervisor Regional da Emater), 
com apoio do STR, Sicredi, Prefeitura Municipal, 
Emater Regional e COOMAT, foi ministrada 
palestra “Perspectivas da Erva-Mate”, a cargo do 
Engº Agrº Valdir Zonin, seguindo-se por seis 
Estações de Campo, com os seguintes temas: 1 – 
Implantação do Erval; 2 – Ambiente e Tratos; 3 – 
Consórcio e Sombreamento; 4 – Usos da Erva-
Mate; 5 – Poda e Colheita; 6 – Perspectivas para 
o setor. 

Destacou-se também, a boa adaptação e 
desenvolvimento local para as Variedades 
Cambona (Machadinho) e Caa-í (SC-Epagri). 

 

 
Organizadores do Evento. 

 
4 – Curso: Erva-mate na Gastronomia  

 
Nos dias 23 e 24 de Abril, foi realizado em 

Venâncio Aires, o “I CURSO ERVA-MATE NA 
GASTRONOMIA/IBRAMATE/FUNDOMATE”. A 
ação, idealizada pelo IBRAMATE, foi de grande 
sucesso. O resultado foi apresentado na mateada 
do dia do chimarrão, realizada na praça central.  

 

 
Participantes do curso de gastronomia em Venâncio Aires e 
degustação das receitas na mateada do dia do chimarrão, na 
praça central do município. 
 

Nos dias 28 e 29 de abril, em Fontoura Xavier, 
foi realizada uma segunda edição do curso de 
gastronomia, com participação de 23 pessoas, 
onde foram elaboradas diversas receitas de 
alimentos com base na Erva-mate, como cucas, 
pães e rocamboles, dentre outras. 

 
5 –FUNDOMATE – Conselho Deliberativo 

 
Para revalidação do conselho deliberativo do 

FUNDOMATE, a SAP aguarda resposta das 
entidades integrantes para confirmação e/ou 
apresentação dos respectivos representantes. 

No mês de maio será encaminhado novo ofício 
às entidades, entretanto, a falta de indicação dos 
novos representantes por parte das entidades no 
referido conselho deliberativo, não garantirá direito 
a voto. 

 
6 – Reunião Câmara Setorial da Erva-mate: 

  
No próximo dia 07 de maio (amanhã), 14 hs, 

será realizada reunião extraordinária da Câmara 
Setorial, em Porto Alegre, na sede da SAP, a 
pedido do IBRAMATE acatado pela Coordenação 
e membros por ocasião da primeira reunião 
ordinária.  

Será apresentado pelo instituto as ações 
realizadas pelo mesmo e o resultado de seus 
trabalhos, com ênfase a apresentação do GEO-
MATE, software desenvolvido em convênio com a 
UFSM, para efetivação do cadastro ervateiro. 
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7 – Saldo do FUNDOMATE: 
 
Na data de 24 de abril de 2015, verificou-se um 

saldo de R$ 681.023,84 no caixa do 
FUNDOMATE. Sendo R$ 288.555,64 oriundos de 
arrecadação no ano de 2015. 

 
8 – INDICADORES 

 

UPF-2015: R$15,4856 
 
; 
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