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No mês de maio o “INFORMATIVO DO 

FUNDOMATE” apresenta uma breve discussão 
sobre os muitos produtos da Erva-mate e breve 
relato dos principais acontecimentos relacionados 
ao setor durante o mês de maio.  

 
1 – ERVA-MATE: Muito Além do Chimarrão 

 
Que a Erva-mate é utilizada para o chimarrão 

ou terere, todo gaúcho sabe, mas e os outros usos 
e produtos gerados a partir da planta mais 
tradicional do sul do Brasil? 

As diversas propriedades existentes na Erva-
mate possibilitam sua aplicação em diferentes 
produtos, que para a grande maioria é novidade. 

O principal destino à planta é para o seu 
consumo na forma de chá, chimarrão, mate ou 
terere. É neste segmento que a planta tem sua 
maior aplicação internacional, com consumo de 
chás compostos contendo Erva-mate dentre seus 
ingredientes. 

Aqui no Brasil um dos principais consumidores 
da Erva-mate é o Rio de Janeiro. Não, você 
gaúcho não leu errado, mas não imagine que 
estejam consumindo o nosso tradicional chimarrão 
nas praias cariocas. Lá o consumo é do chá-mate 
gelado, tradição das areias que colocam aquele 
estado como o maior consumidor do mate (chá)¹. 

No ramo de bebidas, temos ainda a Cerveja de 
Erva-mate, criada no RS e que vem conquistando 
o paladar dos apreciadores desta bebida. É 
promissora sua difusão e consumo também para 
mercados não tradicionais, tanto Brasileiros 
quanto Internacional. Assim como para 
energéticos e sucos contendo a Erva-mate². 

Da mesma forma, temos o sorvete de Erva-
mate, novidade apresentada à população na 
edição de 2014 da EXPOINTER/RS e na MIG 
(Mostra Internazionale Del Gelato) realizada na 
Itália e que já vem conquistando seu consumidor². 

Ainda dentre os produtos alimentícios, a Erva-
mate tem participação em extensa lista de receitas 
para bolos, doces e pães³; cuja aplicação vem 
sendo facilitada por meio de disponibilização da 
Farimate, composto de farinha de trigo com 
farinha de Erva-mate, especialmente desenvolvido 
para receitas de pães e já disponível no mercado 
gaúcho. 

Temos ainda a presença da cultura em 
produtos não comestíveis da linha de cosméticos, 
como shampoo, sabonete, creme hidratante e 
outros, produtos de alto valor agregado. 

Pode-se perceber, portanto, o enorme 
potencial de crescimento que o setor ervateiro 
possui, considerando as diversas aplicações e 
consumos possíveis que vão muito além de nossa 
tradição, esta que sempre manter-se-á 
consolidada em nosso estado, por ser parte de 
nossa cultura. Desta forma, a conquista do 
mercado externo, se dará principalmente através 
dos demais produtos, já consumidos também fora 
das regiões tradicionalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Erva-mate conquistando novas “fronteiras”.  
(imagens da internet) 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
¹ Revista Super-interessante, n.342, jan/2015. 
² MATEANDO – Informativo do Ibramate, 02/2014; 
³ Zero-Hora; 
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2 – 12° Congresso Florestal estadual do Rio 
Grande do Sul 

 
Durante os dias 12 a 14 de maio, realizou-se o 

12° Congresso Florestal Estadual do Rio Grande 
do Sul e 5ª Feira da Floresta. 

A Erva-mate esteve presente no evento 
através da Escola do Chimarrão, que divulgou as 
muitas formas de fazer e apreciar a bebiba mais 
tradicional do Rio Grande do Sul. 

Estiveram também participando das atividades 
do evento, o IBRAMATE, através de seu Diretor 
executivo, Roberto Ferron e Secretaria da 
Agricultura e Pecuária. 

No evento foram discutidos e debatidos 
variados temas, voltados às florestas plantadas. 
Contudo, a participação e aproximação do setor 
ervateiro se faz importante e necessária, uma vez 
que a cultura da Erva-mate, trata-se de uma 
cultura florestal e como tal tem as diversas 
particularidades e dinâmica inerentes às culturas 
perenes. 

 
3 – GEO-MATE 

 
Na tarde do dia 07 de maio de 2015, realizou-

se reunião extraordinária da Câmara Setorial da 
cadeia produtiva da Erva-mate, na sede da SEAP. 

A ocasião foi dedicada para apresentação das 
atividades realizadas pelo Instituto Brasileiro da 
Erva-mate (IBRAMATE) bem como seu calendário 
de ações.  

O destaque foi a apresentação do Geo-Mate, 
software desenvolvido pela UFSM, em convênio 
com o instituto. O programa possibilitará a 
realização do cadastro ervateiro do Rio Grande do 
Sul. Através do registro das Arvores superiores e 
matrizes, para certificação da produção de 
sementes e desenvolvimento de programas de 
melhoramento genético. Do cadastramento dos 
viveiros florestais; dos produtores ervateiros e das 
empresas ervateiras beneficiadoras da matéria- 
prima.  

O software permitirá o acompanhamento da 
produção de mudas, rastreamento da origem e 
acompanhamento da produção Ervateira no 
estado, fornecendo importante ferramenta para 
futura certificação da cadeia produtiva em suas 
diferentes etapas e produtos. 

Para a indústria de beneficiamento, após 
cadastro inicial, a própria empresa poderá inserir 
as informações no sistema, utilizando-o para 
gestão das atividades e controle de origem da 
matéria-prima, dentre outras ferramentas. Cada 
indústria terá acesso exclusivamente aos seus 
dados.  

   

 

 
Interface do C7 - Ilex, aplicativo satelite ao Geo-Mate, 
desenvolvido para dispositivos móveis de sistemas 
operacionais Android. 
Foto: Imagem Mateando: Informativo do FUNDOMATE n°0 2/2015 

 
4 – 5ª FESTCHÊMATE e 3ª FEMUCA 

 
Na cidade de Machadinho/RS, durante os dias 

29 a 31 de maio realizou-se a Festa Latino-
americana do Mate, feira da indústria, comércio, 
serviços, turismo e agropecuária (5ª Festchêmate 
e 3ª Femuca). O evento, teve no dia 29, diversas 
palestras e demonstração prática voltadas ao 
produtor ervateiro. Destacando-se palestra 
referente ao cultivo da nogueira pecã, espécie 
passível de consórcio para sombreamento da 
Erva-mate e dinâmica de campo, realizada no 
período da tarde na Linha São Caetano, onde 
foram demonstrados a aplicação prática de 
ferramentas para a colheita mecânica da Erva-
mate, dentre outros temas. 

O evento foi uma realização da APROMATE, 
EMATER, Prefeitura de Machadinho, CDL, 
Associação Cultural e ADTM. Com o apoio de 
diversas instituições, dentre elas o IBRAMATE e o 
SINDIMATE. 

 

 
Demonstração da Colheita mecanizada. 
Foto: Ilvandro Barreto 
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5 – TV IBRAMATE  

 
No ultimo dia 25 de maio, o Instituto Brasileiro 

da Erva-mate, lançou a TV IBRAMATE, que tem 
por objetivo divulgar ações do instituto e levar à 
população em geral os principais acontecimentos 
relacionados a cadeia produtiva da Erva-mate, 
destacando a busca pelo desenvolvimento desta 
rica cultura florestal em todas as suas esferas. 

O principal canal de divulgação das matérias 
produzidas se dará através do mundo digital, com 
ferramentas como o “Youtube”. O primeiro vídeo 
produzido destaca o curso de gastronomia na 
Erva-mate realizado pelo instituto no município de 
Venâncio Aires, por ocasião do Dia do Chimarrão, 
24 de abril. 

O resultado pode ser conferido em canal do 
“Youtube” no endereço eletrônico que segue: 
https://youtu.be/_yr87EPn_rU . Basta digitar o 
mesmo na barra de endereços de seu navegador 
e poderá visualizar o vídeo,  

 
6 – Reunião Câmara Setorial da Erva-mate: 

  
No próximo dia 18 de junho, às 14 h, será 

realizada a 2ª reunião ordinária do ano de 2015 da 
Câmara Setorial da Cadeia produtiva da Erva-
mate, desta vez no município de Arvorezinha – 
RS. 

A data original estava marcada para dia 11 de 
junho, porém, a transferência para a nova data se 
fez a pedido de seus integrantes, evitando o 
conflito de agenda com importantes atividades a 

serem realizadas no período de dia 09 a 15 de 
junho. 

 
7 – Saldo do FUNDOMATE: 

 
No mês de maio de 2015, foram arrecadados 

R$76.213,90 ao FUNDOMATE, totalizando na 
data de 25 de maio de 2015, um saldo de R$ 
757.237,74. 

 
8 – INDICADORES 

 

UPF-2015: R$15,4856 
Dólar¹:  R$3,17 
  
Preço Médio da Erva -mate entregue na indústria²  
 
      Planalto/Missões  R$17,00/@ 
      Alto Uruguai  R$13,50/@ 
      Nordeste gaúcho  R$12,50/@ 
      Alto Taquari  R$13,00/@ 
      Vale do Taquari  R$12,00/@ 
  
 

¹ Dólar Comercial na data 01/06; 
² Emater Regional Passo Fundo. 
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