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1. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE M AIO 2020/2021 
 
 
 

Tabela 01: Origem e destino das exportações brasileiras de erva-mate do mês de maio de 2020 e 2021 

Município Destino 2020 2021 
Faturamento (US$)  Volume (Kg) US$/Kg Faturamento (US$)  Volume (Kg) US$/Kg 

Mato Grosso do Sul 
Corumbá Bolívia $10.248 7.200 $1,42 $0 - - 

Sub-total  $10.248 7.200 $1,42 $0 - - 
Paraná 

Barracão Argentina $0 - - $225.450 175.000 $1,29 
Campo Largo EUA $12.934 1.945 $6,65 $0 - - 

Cascavel Argentina $0 - - $26.121 22.260 $1,17 

Cruz Machado 
Argentina $28.050 25.500 $1,10 $111.600 90.000 $1,24 
Holanda $0 - - $32.000 5.500 $5,82 
França $0 - - $16.910 3.500 $4,83 

Curitiba 
Em. Árabes Unidos $0 - - $764 200 $3,82 

Polônia $18.000 9.000 $2,00 $0 - - 
Fazenda Rio Grande Argentina $43.573 43.573 $1,00 $0 - - 

Fernandes Pinheiro 
Uruguai $58.004 54.720 $1,06 $49.301 40.360 $1,22 
Polônia $0 - - $35.243 18.750 $1,88 

EUA $0 - - $653 300 $2,18 
Francisco Beltrão Argentina $0 - - $25.754 22.760 $1,13 

Guaíra Paraguai $868 840 $1,03 $545 330 $1,65 

Guarapuava Argentina $23.797 23.480 $1,01 $48.591 41.530 $1,17 
EUA $0 - - $31.200 15.000 $2,08 

Irati Argentina $144.500 184.511 $0,78 $150.513 123.554 $1,22 
Laranjeiras do Sul Alemanha $0 - - $18.900 9.000 $2,10 

Paranaguá Libéria $0 - - $20 1 $20,00 
Marshall, Ilhas $15 10 $1,50 $15 3 $5,00 

Pinhais Paraguai $1.834 13 $141,08 $0 - - 
Sto Antônio do Sudoeste Argentina $16.960 20.450 $0,83 $0 - - 

São João do Triunfo 

EUA $42.139 7.023 $6,00 $139.403 27.800 $5,01 
França $0 - - $48.780 11.200 $4,36 
Polônia $0 - - $17.600 4.000 $4,40 
Canadá $0 - - $9.623 1.426 $6,75 
Bélgica $0 - - $3.300 500 $6,60 

Alemanha $23.950 3.500 $6,84 $0 - - 
Uruguai $1.525 900 $1,69 $0 - - 

São Mateus do Sul 

Chile $0 - - $75.275 51.000 $1,48 
Uruguai $101.607 66.758 $1,52 $68.400 54.720 $1,25 
Polônia $0 - - $26.598 15.600 $1,71 

Coreia do Sul $57.125 18.000 $3,17 $0 - - 

Turvo Argentina $0 - - $80.563 67.088 $1,20 
EUA $0 - - $5 3 $1,67 

Sub-total  $574.881 460.223 $1,25 $1.243.127 801.385 $1,55 
Rio Grande do Sul 

Encantado Uruguai $2.998.741 1.232.520 $2,43 $3.879.348 1.864.680 $2,08 

Arvorezinha 
Argentina $207.555 254.694 $0,81 $409.543 331.400 $1,24 
Uruguai $0 - - $254.136 159.700 $1,59 

Chile $0 - - $20.565 8.100 $2,54 
Áurea Argentina $244.967 307.006 $0,80 $277.941 245.568 $1,13 

Barão de Cotegipe 

Uruguai $569.044 336.673 $1,69 $425.385 233.638 $1,82 
Marrocos $0 - - $36.000 18.000 $2,00 

EUA $0 - - $4.175 2.000 $2,09 
Chile $44.136 22.950 $1,92 $0 - - 

Rep. D. Congo $10.500 5.000 $2,10 $0 - - 
Continua 
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Tabela 01: Continuação 
Município Destino 2020 2021 

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

Rio Grande do Sul 

Encantado 
EUA $49.565 19.000 $2,61 $97.150 43.000 $2,26 

Argentina $121.057 47.760 $2,53 $48.384 21.600 $2,24 
Espanha $114.129 44.060 $2,59 $0 - - 

Erebango Uruguai $30.700 27.000 $1,14 $0 - - 

Erechim 
Argentina $99.675 105.836 $0,94 $47.095 40.125 $1,17 
Uruguai $0 - - $38.610 27.000 $1,43 
Paraguai $47.190 26.400 $1,79 $0 - - 

Ilópolis EUA $961 230 $4,18 $5.480 1.800 $3,04 

Machadinho Uruguai $85.090 82.080 $1,04 $161.151 136.800 $1,18 
Argentina $13.377 19.200 $0,70 $0 - - 

Nova Prata 

Uruguai $143.004 134.640 $1,06 $141.358 122.280 $1,16 
EUA $5.144 1.000 $5,14 $85.596 16.640 $5,14 

Ucrânia $0 - - $26.500 10.000 $2,65 
Alemanha $28.080 12.000 $2,34 $16.110 6.000 $2,69 

Rússia $26.500 10.000 $2,65 $0 - - 
Santa Rosa Argentina $0 - - $27.120 24.000 $1,13 
Santo Cristo Argentina $0 - - $584.412 514.964 $1,13 
Tuparendi Uruguai $81.802 80.000 $1,02 $32.292 28.000 $1,15 

Venâncio Aires 
Argentina $0 - - $165.750 127.500 $1,30 
Uruguai $33.948 27.600 $1,23 $36.432 27.600 $1,32 

EUA $0 - - $3.254 850 $3,83 
Viadutos Argentina $0 - - $22.373 19.470 $1,15 

Sub-total  $4.955.165 2.795.649 $1,77 $6.846.160 4.030.715 $1,70 
Santa Catarina 

Canoinhas 

Uruguai $373.098 241.680 $1,54 $335.321 213.876 $1,57 
Alemanha $77.145 26.000 $2,97 $117.627 45.050 $2,61 

Chile $75.930 54.000 $1,41 $88.434 53.000 $1,67 
México $0 - - $32.200 14.000 $2,30 

Argentina $44.125 25.000 $1,77 $0 - - 
Espanha $23.610 8.000 $2,95 $0 - - 

EUA $14.232 6.660 $2,14 $0 - - 
Catanduvas Uruguai $0 - - $30.132 27.900 $1,08 

Concórdia Argentina $50.944 66.419 $0,77 $242.700 194.571 $1,25 
Uruguai $20.223 12.600 $1,61 $31.149 22.950 $1,36 

Jaraguá do Sul China $0 - - $25 60 $0,42 

Navegantes Portugal $9.193 2.834 $3,24 $6.912 3.000 $2,30 
Irlanda $4.687 1.728 $2,71 $0 - - 

Xanxerê EUA $0 - - $48.381 1.631 $29,66 

Sub-total  $693.187 444.921 $1,56 $932.881 576.038 $1,62 
Demais estados 

São Paulo - SP França $0 - - $43.150 18.000 $2,40 

Barueri - SP 

Holanda $0 - - $1.940 660 $2,94 
China $0 - - $1.900 245 $7,76 

Reino Unido $8.712 1.581 $5,51 $0 - - 
EUA $2.778 589 $4,72 $0 - - 

Canadá $1.092 210 $5,20 $0 - - 
Guarulhos - SP EUA $0 - - $115 45 $2,56 

Itupeva - SP Portugal $7.875 2.800 $2,81 $7.919 2.140 $3,70 
Mauá - SP Suriname $0 - - $100 20 $5,00 

Santo André - SP Portugal $0 - - $1.407 700 $2,01 

Santos - SP 

Singapura $0 - - $137 26 $5,27 
Marshall, Ilhas $35 23 $1,52 $36 220 $0,16 

Panamá $30 4 $7,50 $17 8 $2,13 
Noruega $0 - - $12 - - 

Itália $22 15 $1,47 $0 - - 
Malta $16 13 $1,23 $0 - - 

Continua 
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Tabela 01: Continuação 

Município Destino 2020 2021 
Faturamento (US$)  Volume (Kg) US$/Kg Faturamento (US$)  Volume (Kg) US$/Kg 

Demais Estados 

Santos - SP Índia $11 - - $0 - - 
Hong Kong $1 1 $1,00 $0 - - 

São Paulo - SP 
Portugal $0 - - $4.852 240 $20,22 

Japão $2.085 662 $3,15 $3.129 570 $5,49 
EUA $6.734 1.767 $3,81 $1.151 520 $2,21 

São Sebastião - SP Singapura $0 - - $59 1 $59,00 

Tremembé - SP EUA $9.482 2.870 $3,30 $12.388 4.965 $2,50 
Reino Unido $1.248 90 $13,87 $1.117 60 $18,62 

Belém - PA Libéria $9 6 $1,50 $0 - - 

Belo Horizonte - MG 
EUA $0 - - $15.343 5.000 $3,07 

Portugal $0 - - $4.903 1.788 $2,74 
Reino Unido $916 40 $22,90 $0 - - 

Formiga - MG EUA $4.531 675 $6,71 $160 9 $17,78 

Fortaleza - CE França $122.205 28.437 $4,30 $0 - - 
Marshall, Ilhas $5 1 $5,00 $0 - - 

Machado - MG 

Reino Unido $1.039 60 $17,32 $1.658 96 $17,27 
EUA $0 - - $751 200 $3,76 

México $31.000 10.000 $3,10 $0 - - 
Espanha $1.185 400 $2,96 $0 - - 

Niterói - RJ Marshall, Ilhas $0 - - $3 1 $3,00 
P. T. Neves - BA Turquia $56.382 21.600 $2,61 $0 - - 

Recife - PE Holanda $5.625 1.336 $4,21 $9.815 2.475 $3,97 

São Luís - MA 
Marshall, Ilhas $95 4 $23,75 $0 - - 

Libéria $58 1 $58,00 $0 - - 
Panamá $17 5 $3,40 $0 - - 

Vila Velha - ES EUA $280 80 $3,50 $0 - - 

Vitória - ES Panamá $32 2 $16,00 $0 - - 
Malta $2 1 $2,00 $0 - - 

Sub-total  $263.502 73.273 $3,60 $112.062 37.989 $2,95 
TOTAL $6.496.983 3.781.266 $1,72 $9.134.230 5.446.127 $1,68 

Total Mês Anterior (Abril 2021) $7.772.937 4.705.337 $1,65 
Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
 
 
 
FATURAMENTO (US$) : 
 

     40,59%, ante mai/2020; 
 

     18,00%, ante abr/2021; 

VOLUME: 
 

    44,03%, ante mai/2020; 
 

    15,74% ante abr/2021; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

   -2,39%, ante mai/2020; 
 

    1,53%, ante abr/2021. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

2. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE M AIO 2020/2021 
 

Tabela 02: Origem e destino das importações brasileiras de erva-mate no mês de maio de 2020 e 2021 

País de Origem Município Destino 
2020 2021 

Custo (US$)  Volume (Kg)  US$/Kg Custo (US$)  Volume (Kg)  US$/Kg 

Argentina São José - SC - - - 40.035 15.750 2,54 
Chile Brasília - DF - - - 202 15 13,46 

Paraguai Curitiba - PR 35.640 18.690 1,90 - - - 
Polônia Fazenda Rio Grande - PR - - - 11.001 369 29,81 

Total  35.640 18.690 1,90 51.238 16.134 3,17 
Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
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3. Perspectivas para o controle de Ampola da Erva-m ate (Gyropsylla spegazziniana ) e o ácaro-
vermelho ( Oligonychus yothersi ) 

Texto: Prof. Dr. Luis Francisco Angeli Alves / Biólogo – Dr. em Entomologia (luis.alves@unioeste.br) 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná / Centro de Ciências Biológicas e da Saúde / Laboratório de Biotecnologia Agrícola 

 

Dentre os problemas fitossanitários que 
acometem a erva-mate (Ilex paraguariensis) a 
ampola-da-erva-mate (Gyropsylla spegazziniana) 
e o ácaro-vermelho (Oligonychus yothersi) têm 
aumentado sua presença nos ervais, trazendo 
prejuízos aos produtores. 

O grupo de pesquisa “Artrópodes, vetores e 
inimigos naturais” da Unioeste, Campus de 
Cascavel, vêm desenvolvendo projetos de 
pesquisa para o controle dessas pragas, 
vinculadas ao Programa de Pós-graduação em 
Conservação e Manejo de Recursos Naturais 
(PPRN), na Unioeste, Campus de Cascavel, PR, 
em conjunto com pesquisadores do 
INTA/Argentina, com apoio do Instituto Nacional 
da Erva-Mate (INYM), também daquele país. 

Foi também estabelecida uma parceria 
entre o Lab. de Biotecnologia Agrícola/Unioeste e 
a empresa norte-americana Parry America Inc., 
Arlington, Texas, para avaliação da eficiência do 
produto Azamax® (azadictina A/B 1,2 g/L) visando 
ao controle da ampola-da-erva-mate (Gyropsylla 
spegazziniana) e do ácaro-vermelho (Oligonychus 
yothersi). Azadiractina é o ingrediente ativo 
extraído do óleo dos frutos e sementes da planta 
conhecida popularmente por nim (Azadirachta 
indica). Considerado ambientalmente seguro e 
tem registro comercial no Brasil para utilização em 
vários cultivos orgânicos. Osa resultados 
observados para as pragas estudadas foram:  

Ampola-da-erva-mate: ensaios foram 
realizados em condições de laboratório e campo, 
em mudas e plantas já em produção, na forma de 
pulverização e em irrigação do produto. 

Independente da forma de utilização, houve 
redução no número de adultos nas mudas 
tratadas, e ainda grande parte dos adultos que 
estiveram em plantas irrigadas e pulverizadas 

também morreram. O produto também se mostrou 
seguro para as plantas de erva-mate nas 
concentrações recomendadas pelo fabricante. Em 
campo, plantas que receberam 3 aplicações de 
solução de Azamax® via irrigação apresentaram 
ao final de 5 semanas de avaliação 68% menos 
ampolas em relação ao valor inicial.  

Ácaro-vermelho-da-erva-mate: na avaliação 
em laboratório, em contato direto e residual, houve 
mortalidade entre 85 e 90% dos adultos. Também 
se observou ação sobre os ovos, os quais não 
eclodiram após o tratamento. Além disso, o 
produto alterou o comportamento dos ácaros, 
provocando dispersão a partir das folhas tratadas. 
No campo, a redução populacional observada foi 
de cerca de 60%, 14 dias após a primeira 
aplicação do produto.  

Os resultados demonstram o potencial do 
Azamax® para o controle dessas duas 
importantes pragas da erva-mate. O registro do 
produto para a erva-mate já foi solicitado pela 
empresa junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e se encontra 
em processo de análise. Tão logo seja 
homologado, poder-se-á ser utilizado também 
nesta cultura, trazendo nova alternativa ao 
produtor, que atualmente conta apenas com as 
técnicas de controle físico (catação e corte dos 
ramos afetados) e manejo do erval. 

O uso de produtos não registrados para 
a cultura é irregular e sujeito a sanções, 
conforme legislação vigente. 

De todo modo, as atividades de boas 
práticas de produção, aplicadas ao manejo do 
erval, deverão continuar sendo a principal ação na 
prevenção ao ataque destas e demais pragas da 
cultura da erva-mate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  A. 1) aspecto de ramos de erva-mate com folhas deformadas (galhas) pelo 
ataque da ampola; 2) detalhe de uma folha deformada em galha; 3) detalhe da galha 
aberta com insetos em seu interior (Fotos: Luis Francisco Angeli Alves). 

Figura  B. 1) aspecto de ramos de erva-mate com queda precoce de folhas 
atacadas pelo ácaro-vermelho; 2) manchas de necrose nas folhas infestadas; 3) 
Deformação na folha infestada com ácaro-vermelho (Fotos: Luis Francisco 
Angeli Alves) 



 

 
 
 
 

 
5 

Estrel a – RS  
Junho de 2021  

Nº71 
IN

F
O

R
M

A
T

IV
O

 

A taxa é obrigatória para empresas ervateiras que o peram no regime 
fiscal geral.  

 
 

4. Cadastro Florestal/Ervateiro do RS inicia operaç ão de sua nova plataforma digital 
Texto: SEAPDR 

 

A partir do dia 1º de julho de 2021 o 
Cadastro Florestal Estadual (ao qual se incorporou 
o Cadastro Ervateiro) passa a ser operado no 
Sistema de Defesa Agropecuária/SEAPDR em 
Módulo de específico de Administração Florestal.  

Mediante login e senha os responsáveis 
cadastrados poderão realizar a inserção das 
Categorias e Atividades do empreendimento, 
declaração de porte, declarações de consumo e 
produção, emissão de Guia de Arrecadação de 
Taxas do FUNDEFLOR (se pagante) e da 
respectiva Certidão de Cadastro Florestal do ano 
fiscal. 

Neste processo de migração à nova 
plataforma todo cadastro realizado até setembro 
de 2020 necessitará apenas de solicitar liberação 
de acesso, indicando seu “atendente 
Administrador” conforme “Instruções para 
Liberação de Acesso ao Módulo Administração 
Florestal” . Para estes o número do registro antigo 
se mantém, exceto os três primeiros (ex.: 
020.56387/17 passa a ser 56387/17). 

Aos empreendimentos com cadastros 
realizados a partir de outubro de 2020 deverão 
requerer novamente o registro através do 
Formulário para Requerimento de Cadastro 

Florestal disponível no site 
https://www.agricultura.rs.gov.br/cadastro-florestal, 
nesses casos, serão gerados novos números de 
registro (não serão cobradas taxas que já tenham 
sido pagas por ocasião do 1º pedido de registro). 

O novo sistema enviará o login e senha de 
acesso ao e-mail do Atendente Administrador, 
responsável pelo empreendimento no sistema. O 
qual poderá, além de manter as informações do 
cadastro atualizadas, cadastrar um (ou mais) 
“Atendente Operador” que também receberá login 
e senha, para acesso ao cadastro do 
empreendimento. 

A indústria ervateira insere-se, atualmente, 
na atividade de “indústria de transformação 
florestal para produtos florestais não madeireiros” 
e as que utilizam madeira para secagem também 
na atividade “consumidor de lenha, cavacos ou 
resíduos florestais para fins energéticos”. 

Na indústria ervateira, são isentos da taxa 
FUNDEFLOR as Microempresas – Me, mas a 
obrigatoriedade do cadastro florestal permanece. 

Aos demais empreendimentos, além da ME, 
também são isentos da referida taxa os Micro 
Empreendedores Individuais – Mei e os 
Produtores Rurais (Pessoas Físicas).  
 
 
 
 
 

5. INDICADORES 
 
UPF-2021: R$ 21,1581  
Dólar¹ em 28.06 (09:00) R$ 4,966 (¹ Dólar Comercial) 
Euro em 28.06 (09:00) R$ 5,908  

 
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústri a para 
maio e junho  2021 (Emater):  

Região/Polo 
Maio Junho  

Geral  Cambona 4  Geral  Cambona 4  

Missões/Celeiro 21,00 - 23,00  
Alto Uruguai 22,00 - 23,00  

Nordeste Gaúcho 20,00 22,00 20,00 22,00 
Alto Taquari 21,00 - 21,00  

Região dos Vales 18,00 - 18,00  
Média Estado  20,40 22,00 21,00 22,00 

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 cultivada, entregue na 
indústria para o período mar-jun/2021 (SEAPDR):  

Região/Polo 
Cultivada 

mar abr mai jun 
Missões/Celeiro * * * 23,00 

Alto Uruguai 22,67 21,67 23,50 23,67 
Nordeste Gaúcho 20,20 20,80 21,25 22,00 

Alto Taquari 19,50 19,70 19,90 19,00 
Região dos Vales 16,00 17,33 17,75 17,00 

Média² Estado  20,43 19,97 20,23 21,54 
¹ Valores médios em R$ pagos pela arroba (@) de folha verde de erva-mate cultivada posta na 
indústria, declarados em resposta voluntária à pesquisa direta, via e-mail, às industrias e 
Associações de produtores, realizada pela SEAPDR; 
² Médias considerando todas as respostas recebidas no mês; 
* Cotações não informadas (sem resposta aos e-mails de pesquisa enviados); 

6.  
 

ARRECADAÇÃO (Maio/2021): 
 

No mês de maio de 2021, foram pagos ao 
FUNDOMATE R$119.090,32 de 23 empresas 
ervateiras, abaixo listadas (em ordem alfabética): 
 

• 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 Erva Boa Ltda 
• Ervateira Mateada Ltda  
• Ervateira Nutrimate 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 Ervateira Ouro Verde Ltda 
• Industrial do Mate Vison Ltda (Rei Verde) 
• Madrugada Alimentos Ltda 
• Nativa Ind e Com de Alimentos 
• Natumate Industrial do Mate Ltda 
• Ponche Verde Indl do Mate Ltda 
• Saphira Industria e Comercio de Erva Mate Ltda  
• Ximango Ind de Erva Mate Ltda - Matriz 

 

 

 

Contato:   
informativo-rodademate@agricultura.rs.gov.br 

  
 

Fabricio Ribeiro Azolin 
Eng.º Agrônomo / Fiscal Agropecuário - SEAPDR/RS 

Porto Alegre  
 

 

Também d isponíve l em:  
https://www.agricultura.rs.gov.br/informacoes-agropecuarias 

Valdomiro Haas 
Eng.º Agrônomo / Analista Agropecuário e Florestal - SEAPDR/RS 

Porto Alegre – RS. 
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Tiago Antonio Fick 
M.Sc. Eng.º Florestal / Analista Agropecuário e Florestal - SEAPDR/RS 

Estrela  
 

 


