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1 – A Cultura da Erva Mate 

A erva-mate é uma espécie nativa 

característica da Floresta com Araucária (Floresta 

Ombrófila Mista), sua distribuição natural se estende 

aos três estados do sul do Brasil, além de Mato 

Grosso do Sul, e pequenas áreas no estado de SP, 

MG e RJ, e também no nordeste da Argentina, leste 

do Paraguai e norte do Uruguai. A erva-mate sempre 

teve um papel muito importante na história do Paraná 

e no Sul do Brasil. Ela gera empregos e renda ao 

longo de toda a sua cadeia produtiva, além da 

sustentabilidade, pois conserva a fisionomia vegetal 

Nativa, sendo que a maior parcela de produção 

Paranaense é proveniente de ervais nativos ou 

sombreados.  

O Levantamento da produção de erva-mate 

no estado do Paraná é realizado anualmente pelos 

técnicos do Departamento de Economia Rural 

(DERAL) dos Núcleos Regionais da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento (SEAB), junto ao 

levantamento do VBP através de pesquisas, 

realizadas com a EMATER, e dados do IBGE.  

 

2 – Erva-mate no Mundo 

O Brasil é o principal produtor, com 880 mil 

toneladas de erva-mate produzidas no ano de 2019, 

seguida pela Argentina com 837 mil toneladas e o 

Paraguai com uma produção de 171 mil toneladas.  

 

Figura 1 – Produção Mundial  
Fonte: IBGE, 2019 - (INYM- Instituto Nacional do Mate,2019) - 

(Centro Yerbateiro del Paraguay2019). 

3 – Erva-mate no Brasil 

No Brasil, de acordo com a origem da 

produção de Erva Mate, o IBGE realiza duas 

pesquisas diferentes, divulgando os dados no 

relatório da Produção Agrícola Municipal (PAM) e no 

relatório da Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura (PEVS). 

No levantamento da PAM, os dados 

apresentados são da produção de erva-mate 

proveniente de plantio, ervais em pleno sol. 

No levantamento PAM em 2019 foram 

produzidas 517.779 toneladas de erva-mate em uma 

área colhida de 67.230 ha, tendo uma produtividade 

média de 7.702 kg/ha.  O estado do Rio Grande do 

Sul foi o principal produtor neste levantamento com 

233.434 toneladas, representando 45% da produção, 

o estado do Paraná foi responsável por 37%, com 

uma produção de 192.872 toneladas.  A tabela 1, 

apresenta os dados da PAM com o comparativo da 

produção do ano de 2018 nos 4 estados produtores. 

 

Tabela 1- Produção de Erva-Mate Verde em 
Toneladas (PAM) 

 

Área Cultivada PAM 

2019 2018 

Erva-mate % Erva-mate % 

Brasil 517779 100% 509949 100% 

Paraná 192872 37% 182285 36% 

Santa Catarina 89909 17% 93400 18% 

Rio Grande do Sul 233434 45% 232971 46% 

Mato Grosso do Sul 1564 0% 1293 0% 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

No levantamento da PEVS, os dados 

apresentados são referentes aos ervais nativos ou 

sombreados, onde a erva-mate é produzida em meio 

a vegetação florestal nativa.  

No ano de 2019 foram produzidas 362.545 

toneladas de erva-mate, neste levantamento o 
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estado do Paraná se destaca, sendo responsável por 

87% da produção com 314.728 toneladas. Isso 

mostra a responsabilidade do estado com a 

conservação de sua mata nativa, e os produtores 

obtendo lucros com o manejo sustentável destas 

áreas.  O estado do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina são responsáveis por 13% da produção. A 

tabela 2 mostra os dados da PEVS com o 

comparativo da produção do ano de 2018 nos 3 

estados produtores. 

 

Tabela 2- Produção de Erva-Mate Verde em 
Toneladas (PEVS) 

 

Extrativismo PEVs 

2019 2018 

Erva-mate % Erva-mate % 

Brasil 362545 100% 346941 100% 

Paraná 314728 87% 299136 86% 

Santa Catarina 23981 7% 22992 7% 

Rio Grande do Sul 23835 6% 24806 7% 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Na tabela 3, apresenta o total de produção de 

erva-mate no ano de 2019 no Brasil. Os dados das 

áreas de plantio (PAM) e do extrativismo (PEVS).  

 

Tabela 3- Produção de Erva-Mate Verde em 
Toneladas (PAM e PEVS)  

 

Comparativo 2019 

PEVS PAM Total 

Brasil 362545 517779 880324 

Paraná 314728 192872 507600 

Santa Catarina 23981 89909 113887 

Rio Grande do Sul 23835 233934 257769 

Mato Grosso do Sul 0 1564 1564 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

4 – A Erva-mate Paranaense 

 Segundo dados do Departamento de 

Economia Rural (DERAL) no ano de 2019 o Paraná 

apresentou um valor bruto da produção dos produtos 

Florestais de R$ 4.38 bilhões, deste total 83% de 

produtos madeiráveis (serraria, placas e painéis, 

papel e celulose, lenha) e 17 % de produtos não 

madeiráveis (Mate, pinhão, palmito).     

A cultura da erva-mate foi responsável por 

15% na participação dos Produtos Florestais, com 

um valor de R$ 656,6 milhões no ano de 2019, um 

aumento de 11% em relação ao ano anterior. O VBP 

de produtos não madeiráveis, o Paraná obteve um 

valor de R$ 752,8 milhões, a erva-mate foi 

responsável por 87%.  

 

Figura 2- Valor Bruto da Produção de Erva-mate 

do Paraná (2014 a 2019), Valores nominais em 

Milhões de Reais.

Fonte: SEAB/DERAL, 2020. 

 

A produção da erva-mate está presente em 

138 municípios de nosso estado, sendo a região sul 

a principal produtora. Os núcleos de União da vitória, 

Guarapuava e Irati são responsáveis por 88% do 

VBP da cultura, se destacando o Núcleo de União da 
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Vitoria com R$ 405,7 milhões responsável por 62% 

da VBP da erva-mate.  

A erva-mate representa um grande valor 

econômico e cultural nestes municípios. Em Cruz 

Machado a cultura foi responsável por 28% do VPB 

total do município. São Mateus do Sul obteve um 

valor de R$ 93,4 milhões no VBP com a erva-mate, 

esse valor representa 18% de todo o VBP do 

município.  

Na figura a seguir temos os valores nominais 

do VBP de cada município e sua variação comparada 

com o ano de 2018. 

 

Tabela 4 –Valor Bruto da Produção de Erva-mate 
no principais Municípios produtores. Valores 
nominais em Milhões de Reais.  

 VBP - Valor (R$) 

Município 2019 2018 Var (%) 

Cruz Machado 110.268.435 102.174.280 8% 

São Mateus do Sul 93.488.456 77.741.300 20% 

Bituruna 64.722.777 55.529.500 17% 

General Carneiro 42.788.947 37.760.060 13% 

Paula Freitas 38.354.238 34.650.480 11% 

Fonte: SEAB/DERAL, 2020. 

 

A produção de erva-mate no estado no ano 

de 2019 foi de 547,88 mil toneladas, um aumento de 

3% em relação ao ano anterior, em que a produção 

foi de 532,89 mil toneladas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Produção da erva-mate Paraná (2014 a 

2019) Mil Toneladas. 

Fonte: SEAB/DERAL, 2020. 

 

A produção nos municípios paranaenses se 

concentra principalmente na região sul, nos núcleos 

regionais de União da Vitoria, Guarapuava e Irati. A 

cidade de Cruz Machado é a maior produtora de 

mate do estado, no ano de 2019 teve uma produção 

de 92 mil toneladas, responsável por 17% da 

produção do estado, seguida por São Mateus do Sul 

com uma produção de 78 mil toneladas, responsável 

por 14% da produção do estado. 

Na figura a seguir temos a produção dos 5 

principais municípios e a comparação com o ano de 

2018.  

 

Tabela 5 – Produção Municipal no estado do 
Paraná.  

 Produção (T) 

Município  2019 2018 Var (%) 

Cruz Machado 92.000 92.000 0% 

São Mateus do Sul 78.000 70.000 11% 

Bituruna 54.000 50.000 8% 

General Carneiro 35.700 34.000 5% 

Paula Freitas 32.000 31.200 3% 

Fonte: SEAB/DERAL, 2020. 

 

A erva-mate produzida no Paraná se destaca 

pelo sabor e qualidade no produto, por ser cultivada 

em sua grande maioria em áreas sombreadas a erva-

mate do Paraná tem um sabor diferencial aos demais 
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estados produtores.  Hoje em dia erva-mate tem uma 

utilização muito além do chimarrão, nos últimos anos 

a erva-mate vem ganhando espaço no mercado 

consumidor e internacional, hoje já existem produtos 

de limpeza, higiene, e cosméticos produzidos com a 

erva, além de bebidas como energéticos e cervejas 

com o mate em sua composição.  

A erva-mate produzida na região de São 

Matheus do Sul recebeu o reconhecimento de 

indicação geográfica (IG), a medida de proteção 

impede a reprodução de produtos típicos em outras 

localidades. A IG é um selo usado para identificar a 

origem de um produto, quando o local tenha se 

tornado conhecido pela sua cultura, características e 

qualidade desse produto se deve a sua origem 

geográfica. A indicação além de preservar as 

tradições locais, possui o potencial de diferenciar 

produtos, melhorar o acesso ao mercado e promover 

o desenvolvimento regional.  Para a erva receber 

este selo, ela tem que respeitar alguns padrões na 

produção, a erva tem que ter um mínimo de 

sombreamento (consórcio com a Mata Nativa), boas 

práticas de manejo, genética de qualidade, 

rastreabilidade, e colheita de maio a setembro. Além 

de São Matheus do Sul outros 5 municípios podem 

receber este selo, o município de São João do 

Triunfo, Antônio Olinto, Mallet, Rebouças e Rio Azul. 

5 – Preços  

Os preços médios pagos aos produtores no 

ano de 2019 foi de R$ 17,97 arroba, um amento de 

8 % em relação ao ano de 2018 em que a arroba era 

vendida por R$ 16,65 em média. Esses valores vêm 

subindo a cada ano devido ao aumento da procura 

por exportadores e pela qualidade da erva. Nos 

últimos anos os produtores do estado vêm investindo 

em novas tecnologias e procedimentos de manejo, 

adubação, podas e renovação dos ervais. Essas 

inovações vêm abrindo mercado para a erva-mate 

entrar em novos mercados consumidores.  

Tabela 6 – Preços Médios nominais mensais 
recebidos pelos produtores no Paraná – 2016 a 
2019. 

Fonte: SEAB/DERAL, 2020. 

 

6 – Exportações  

6.1 – Paraná  

O estado do Paraná no ano de 2019 exportou 

2.857 toneladas de outros tipos de mate (chimarrão, 

chá, tereré), mesma quantidade exportada no ano de 

2018, com um valor de US$ 6,5 milhões. O principal 

comprador da erva-mate paranaense foi o Uruguai, o 

pais importou 51 %, seguida pelo Chile com 22% de 

toda erva-mate exportada pelo estado.  

Tabela 7- Paraná Exportação de outros tipos de 
mate (NCM 09030090). 

 

2019 2018 

Milhões 
US$ 

Toneladas 
Milhões 

US$ 
Toneladas 

Uruguai 1,5 1.091 2,01 1.352 

Alemanha 1,6 447 1,86 379 

Estados Unidos 1,6 420 1,45 344 

Chile 0,9 635 0,7 524 

França 0,2 38 0,4 92 

FONTE: ALICEWEB, 2020. 

 

A exportação de Mate cancheado (NCM 

09030010) pelo estado do Paraná no ano de 2019 foi 

de 279 toneladas com um valor de US$ 508 mil. A 
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Alemanha foi o principal importador de erva-mate 

cancheada, com um volume de 90 toneladas do 

produto.  

 

6.2 - Brasil 

O Brasil exportou 35.285 toneladas de outros 

tipos de mate (chimarrão, chá, tereré) no ano de 

2019, mesma quantidade que no ano anterior. Seu 

valor de exportação chegou a US$ 79.038 milhões. 

Deste total exportado pelo Brasil, 87 % foi para o 

Uruguai, 4% para o Chile.  O estado do Rio Grande 

do Sul foi responsável por 80% de toda a erva 

exportada pelo País.  

 

Tabela 8- Brasil Exportação de outros tipos de 
mate (NCM 09030090) 

 

2019 2018 

Milhões 
US$ 

Toneladas 
Milhões 

US$ 
Toneladas 

Uruguai 67,5 30.683 72,3 31.636 

Estados Unidos 2,59 758 2,5 677 

Chile 2,3 1483 2,7 1643 

Alemanha  2,28 692 2,47 606 

Espanha  0,9 344 0,7 252 

FONTE: ALICEWEB, 2020. 

 

A exportação de Mate cancheado (NCM 

09030010) do Brasil no ano de 2019 foi de 930 

toneladas, um aumento expressivo de 327% 

comparado com o ano de 2018 em que o Brasil 

exportou apenas 217 toneladas. A Argentina foi o 

principal comprador com 733 toneladas, 79% de todo 

volume exportado pelo País.   

 

 

 

 

Tabela 9- Brasil Exportação Mate cancheado 
(NCM 09030010) 

 

2019 2018 

Milhões 
US$ 

Toneladas 
Milhões 

US$ 
Toneladas 

Argentina 0,8 733 0 0 

Alemanha 0,28 90 0,59 158 

França 0,26 58 0,25 52 

FONTE: ALICEWEB, 2020.  
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