
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Erva-Mate
Título: Reunião Ordinária N. 8

Local:
Federação das Indústrias do Estado do Paraná_FIEP/SEDE_Avenida Cândido de
Abreu, 200 ¿ 7º _Centro Cívico_Curitiba/PR

Data da
reunião:

06/11/2018 Hora de início: 14:00
Hora de
encerramento:

17:00

Pauta da Reunião

1 - 14:00h - Abertura da Reunião - Presidente da Câmara; 

2 - 14:05h - Apreciação e Aprovação da Memória de Reunião da 7ª Reunião da Câmara e informes da

Secretaria da Câmara- ACST/MAPA

- Relato sobre a Padronização de Mudas para a Erva-Mate

- Agenda de Reuniões para 2019

 

3 – 14:10h – Andamento sobre o levantamento de custos para análise de antraquinona / Informes sobre a

coleta de amostras na Argentina e no Paraguai – Alice Valduga – URI/RS;

 

4 – 14:30h – Metodologia adotada pelo IBGE quanto à produção de erva-mate (explicações e

esclarecimentos) – Winicius de Lima Wagner – IBGE;

 

5 – 14:50h – Setor ervateiro: sucessão no campo, na indústria e no consumo – Ilvandro Barreto de Melo

– EMATER/RS;

 

6 – 15:10h – Soluções tecnológicas da Embrapa para o setor produtivo da erva-mate – Ives Clayton

Goulart – Embrapa Florestas;

 

7 – 15:40h - Lei 19.636/2018 - Política Estadual de Incentivo à Erva-Mate, seus derivados e congêneres

no Estado do Paraná - Anibelli Neto - Deputado Estadual do Paraná;

 

8 - 16:10h – Discussão sobre PL 7569/17 - Preço Mínimo de erva mate – Maurício de Sá Ferraz – ABIA;

 

9 – 16:40h – Projeto - "No mundo da erva-mate" - Expodireto 2019 – Álvaro Pompermeyer -

Sindimate/RS;

 

10 – 16:50h – Assuntos Gerais;

 

11 – 17:00h Encerramento.

 

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 LEANDRO BENINHO GHENO SINDIMATE - PR PR
2 LEANDRO PIRES BEZERRA DE LIMA PR
3 JORGE GUSTAVO BIRCK PR
4 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK ACST/MAPA PR
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PR - presente / CO - convidado

 

5 MAURÍCIO DE SÁ FERRAZ ABIA PR
6 FABIANO RANGEL ABIA PR
7 ILVANDRO BARRETO DE MELO EMATER/RS PR
8 IVAR WENDLING EMBRAPA PR
9 GILBERTO NEPPEL EPAGRI PR
10 ALBERTO TOMELERO IBRAMATE PR
11 PABLO SIGNOR SEAB/PR PR
12 TIAGO ANTONIO FICK SEAPDR/RS PR
13 INOCENCIA APARECIDA VALENZUELA ESPINDOLA SINDIMATE - MS PR
14 ALVARO LUIZ BOZZETTO POMPERMAYER SINDIMATE - RS PR
15 ADILSON BREHMER JUNIOR SINDIMATE - SC PR
16 JULIANE SELEME BREHMER SINDIMATE - SC PR
17 ALICE TERESA VALDUGA URI - RS PR
18 JOSE CARLOS PIRES SEAPDR/RS CO
19 CLAURIANE STELE ABIA CO
20 MARIA LUISA DA FONSECA APROMATE CO
21 ADINAN PEREIRA CIDASC/SC CO
22 CLEACIR JUNIOR EMATER/PR CO
23 EDINA MORESCO EMBRAPA CO
24 CARLA MIKLAIEUSKI EMPRESA CO
25 CAMILA MATOS EMPRESA CO
26 MARLUS KORMANN EMPRESA CO
27 CLAUDINEI CASTILHO EMPRESA CO
28 NALDO VAZ EMPRESA CO
29 WASHINGTON CRUZ EMPRESA CO
30 JOAO BARRETO LOPES EMPRESA CO
31 MAURICY KAWANO FIEP/PR CO
32 WINICIUS WAGNER IBGE CO
33 JORGE MRYCZKA IBGE CO
34 PATRICIA ALBUQUERQUE SINDIMATE - PR CO
35 MARCIA SILVEIRA SINDIMATE - PR CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura: A 8ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Erva-Mate foi aberta às

quatorze horas do dia 6 de novembro de 2018, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná –

FIEP/SEDE – Curitiba/PR,  pelo Presidente  da Câmara Setorial,  Sr.  Leandro Beninho Gheno,  que

agradeceu a presença de todos os presentes, em especial os Sindimates, e a FIEP, por ter cedido o espaço.

Apreciação e Aprovação da Memória de Reunião da 7ª Reunião da Câmara:

Submetida à aprovação do plenário, a Memória de Reunião da 7ª Reunião Ordinária, encaminhada

previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. 
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Informações da Presidência e da Secretaria da Câmara. ACST/MAPA;

O Secretário da Câmara, Leandro Lima, deu boas vindas a todos para a terceira e última reunião ordinária

do ano, e ressaltou sua enorme satisfação em estar realizando um encontro da Câmara Setorial em

Curitiba/PR. Também comentou que o Padrão de Sementes e Mudas, aprovado pela Câmara Setorial no

último encontro, já foi encaminhado à Coordenação Geral de Sementes e Mudas – CGSM/MAPA,

encontra-se em uma lista de prioridades a ser analisado, e está no encargo da Drª Virgínia Arantes

Ferreira Carpi, Chefe da Divisão, que dará as devidas providências o quanto antes. O Presidente se

mostrou contente que a agenda e as pautas têm se tornado mais consistentes e felizmente a maioria dos

pleitos têm sido efetivos. Ao final, os membros colocaram em discussão o calendário de reuniões para o

ano de 2019, e as datas ficaram definidas da seguinte maneira:

09 de maio – (MAPA) – Brasília/DF - 14h às 17h. 

30 de agosto – (Expointer 2019) – Esteio/RS - 14h às 17h.

13 de novembro – (Local em Aberto) – 14h às 17h. 

Andamento sobre o levantamento de custos para análise de antraquinona – Informes sobre a coleta

de amostras na Argentina e no Paraguai – Alice Valduga – URI/RS;

A Pesquisadora  da  Universidade Regional  Integrada –  URI/RS,  Alice  Valduga,  comentou que na

próxima reunião da câmara, em maio de 2019, provavelmente serão apresentados os resultados das

coletas de cádmio e chumbo. Quanto às análises de antraquinonas, foi feito contato com o Pesquisador da

Embrapa,  Gustavo  Saavedra,  que  se  reuniu  em  Curitiba/PR  no  mês  passado,  além  de  outros

representantes,  para  identificação  do  problema,  análise  de  suas  propriedades  e  suas  aplicações

tecnológicas.  Em relação ás possíveis origens da antraquinona em amostras de erva-mate, juntamente

com as possíveis  fontes  exógenas mencionadas acima,  não se pode excluir  a  possibilidade de sua

presença estar relacionada com alterações na composição fitoquímica condicionadas pelo processamento

das folhas de erva-mate. O objetivo é desenvolver uma metodologia de análise para antraquinonas em

erva-mate e identificar as possíveis origens das mesmas, através do rastreamento da procedência de

amostras de erva-mate e sua correlação com os respectivos teores. Na semana de 15 a 19 de outubro foi

dado início a uma sequência de VC (URI/RS – Embrapa) na qual ficou delineado o escopo da intenção.

Nas próximas etapas está acertado que a Embrapa Agroindústria Tropical, por intermédio do Laboratório

Multiusuário de Química de Produtos Naturais, atuará na investigação de como definir a origem de

antraquinona e de outros Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HAP) na erva-mate, a fim de atuar na

redução, e preferencialmente eliminação, destas. O Presidente da Câmara citou que o Instituto Nacional

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro foi convidado a participar de reuniões da Organização

Mundial do Comercio - OMC para discutir parametrizações e números, e que seria importante também

convidá-los para as futuras reuniões da câmara setorial. Ao final, Alice divulgou algumas informações

sobre os custos das análises e se comprometeu a enviar os detalhes aos sindicatos. Guilherme Werneck,

Assessor  da  Câmara,  a  pedido  da  Embrapa,  repassou  à  Drª  Alice  Valduga  algumas  informações

adicionais sobre os custos referentes à arsênio, chumbo e cádmio.

Estatísticas relacionadas à produção de erva-mate: Extração e Cultivo – Winicius de Lima Wagner

– IBGE;

O representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Winicius de Lima Wagner, deu início a
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sua  apresentação  trazendo  o  histórico  do  Instituto  e  um comparativo  atual  dos  principais  temas

estatísticos abordados pelo IBGE e pela CONAB, tendo em comum levantamento a agricultura.  Quanto

à erva-mate, o IBGE estima a produção através de três pesquisas, divididas em categoria anual e decenal:

(1) Pesquisas Anuais – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) que trata sobre a erva mate cultivada e a

Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) que trata da erva mate extrativa e,

por última, a (2) pesquisa decenal, que se refere ao Censo Agropecuário, onde levanta a produção da

erva-mate cultivada e extrativa. Winicius, na sequência, apontou dados de 2017 sobre o número de

estabelecimentos agropecuários com produção de erva-mate e quantidade produzida, ambos referentes ao

Censo Agropecuário, e a quantidade produzida e a participação nacional de erva-mate, no mesmo ano,

para PEVS e PAM. A título de curiosidade, entre 2016 e 2017, no estado de Santa Catarina, houve

aumento na produção de PEVS e diminuição na produção de PAM, sem falar  que maior  parte  da

produção é proveniente de áreas “adensadas”, com plantio de mudas e manejo (roçada. Adubação) em

meio a vegetação nativa. Vale ressaltar que ainda existem diversas dúvidas sobre produção nativa e

produção extrativa no próprio setor ervateiro, sendo que o ideal é que existisse um consenso quanto ao

conceito junto à cadeia e elaboração de proposta de reclassificação junto a ONU. Winicius sugeriu que o

setor se reunisse para apontar suas eventuais dúvidas e que a própria cadeia elaborasse uma proposta

pertinente e viável de classificação que melhor atenda a cadeia produtiva. Leandro Gheno ressaltou a

importância de entender e conhecer o setor, principalmente para ter dados mais concretos, afim de

melhor diálogo com o governo e setor privado e busca de melhores mecanismos de políticas públicas. Os

membros relataram que existem entendimentos diversos entre os estados do sul quanto à erva-mate

cultivada e extrativista, não há consenso, o ideal seria unir as secretarias de cada estado para chegar a

uma linguagem comum. Vale dizer que foi feito um Grupo de Trabalho - G.T sob a liderança do Ivar

Wendling, representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa para discussão deste

assunto. 

Lei 19.636/2018 – Política Estadual de Incentivo à Erva-Mate, seus derivados e congêneres no

estado do paraná – Anibelli Neto – Deputado Estadual do Paraná;

O Deputado Estadual do Paraná, Anibelli Neto, iniciou seu discurso agradecendo a oportunidade de estar

presente e, de imediato, elogiou o Projeto de Lei que institui a Política Nacional da Erva-Mate (PL

4137/15), de autoria do Deputado Federal Afonso Hamm, que tramita em caráter conclusivo e aguarda

análise no Senado Federal. Vale ressaltar que o estado do Paraná, através do apoio de Audiência Pública

no município de São Mateus do Sul/PR, também criou seu próprio projeto que institui a Política Estadual

de Incentivo à Erva-Mate, seus derivados e congêneres no Estado do Paraná, que já foi sancionado pelo

governador. Algumas lideranças já se manifestaram pedindo melhorias ao projeto e, devido a isso, o

Deputado solicitou à câmara setorial críticas e sugestões ao projeto.  O intuito é discutir novas propostas

com o setor a fim da cultura da erva-mate crescer cada vez mais economicamente. O Consultor da

Câmara, Jorge Birck, elogiou a primeira parte da lei, até o artigo 6º, no entanto, a partir artigo 7º, é

exigido uma série de documentos para que as indústrias apresentem, com muitos relatórios, o que acaba

dificultando o processo. Outro problema se refere à instituição de selo de qualidade somente no estado do

Paraná, algo que deveria ser a nível nacional, sem falar que acabaria acarretando aumento no preço final.

No artigo 14 algumas penalidades devem ser revistas também. A representante da Embrapa, Edina

Moresco, ressaltou que a cadeia produtiva deveria despender mais esforços na Produção Integrada.

 
Setor ervateiro: Sucessão no campo, na indústria e no consumo – Ilvandro Barreto – Emater/RS;
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O representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul, Ilvandro

Barreto, deu início a sua apresentação enfatizando a importância da sucessão no campo; processo que

repassa o capital, o conhecimento e a prática de uma geração para outra, visando o aperfeiçoamento e a

continuidade. De acordo com informações, apenas 12% das empresas familiares chegam a terceira

geração, no Brasil este número cai para 5%, no entanto, como fator positivo, mais de 90% dos jovens que

estão hoje no campo pensam em permanecer nas propriedades rurais e fazer sucessão. Este último dado

foi levantado por uma pesquisa da própria Emater em aproximadamente 500 municípios do RS. Nesta

mesma pesquisa, 80% dos produtores não pensam em mudar de atividade e 81% dos entrevistados

disseram não trocar o campo pela cidade. Também vale a pena ressaltar que 84% tem como projeto

familiar permanecer na agricultura/pecuária e, por último, 73% debatem dentro do ambiente de sua

propriedade sobre sucessão familiar. Na sequência divulgou um quadro sobre as principais atividades

exploradoras de forma econômica no município de Machadinho/RS, com destaque para a cultura da erva-

mate na região de São Caetano. Tal fato se justifica pela rentabilidade comparada a outras culturas e

também a mão de obra mais em conta. Ao final apresentou algumas perguntas e finalizou com um

convite para o “Seminário municipal de sucessão na cadeia produtiva da erva-mate” que ocorrerá em

Machadinho/RS, em 2019. 

Soluções tecnológicas para a erva-mate – Cooperação para avaliação de ervais brasileiros – Ives

Goulart – Embrapa;

O representante da Embrapa, Ives Goulart, iniciou sua apresentação divulgando o histórico e algumas

ações já realizadas pela Embrapa com a cultura de erva-mate.  Também destacou a importância da

presença de tecnologia na agricultura e sua relação diretamente proporcional com a produtividade. Ervais

plantados em torno de 7000kg/há e ervais plantados tecnificados sobem para quase 25000kg/há.  Neste

contexto, a Embrapa trabalhou em cima do Sistema de Produção Erva 20, que se resume em um conjunto

de tecnologias recomendadas pela Embrapa para produção de erva-mate plantada (implantação, manejo e

condução do erval e podas), vale dizer que se encontra disponível em um Manual Técnico. Uma pesquisa

do Sebrae apontou que 71% dos donos de microempresas rurais e 85% dos proprietários de empresas de

pequeno porte no campo usam smartphones para acessar a web. E neste cenário a Embrapa desenvolveu

o “Manejo-Matte”, aplicativo para diagnóstico de ervais plantados. O software serve para diagnosticar

ervais plantados, aponta os fatores limitantes e aponta melhorias para esses fatores no erval e permite

acompanhar a evolução dos talhões. Além deste primeiro aplicativo, também foi apresentado o “Aduba-

Matte” que trata da necessidade de adubação e o “Planin-Matte” que aborda os custos de manejo e lucro.

E, por fim, Ives comentou sobre o projeto de avaliação tecnológica dos ervais brasileiros em 2019 com o

propósito de entender os fatores limitantes de desempenho dos ervais no Brasil.

Discussão sobre PL 7569/2017 – Preço Mínimo de Erva-Mate – Maurício de Sá Ferraz – ABIA;

Maurício de Sá Ferraz, representante da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, mencionou

que em maio deste ano houve uma reunião do setor com o Deputado Covatti Filho para tratar sobre as

políticas da PL 7569/2017, que aborda sobre a Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM para a

erva mate, porém, até o presente momento, o deputado continua aguardando uma resposta do setor.

Leandro Lima comentou que a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB já esteve presente em

reunião da câmara setorial para tratar sobre preço mínimo na erva-mate. O representante da Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, Gilberto Neppel, comentou que a

PGPM é benéfica para o produtor de erva-mate pois estimula a produção e facilita na aquisição de
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financiamento. Fabiano Rangel, representante da ABIA disse que seria interessante, antes de mais nada,

aprofundar a discussão sobre o que se espera a respeito dos mecanismos da PGPM, assim como, uma

explanação mais aberta sobre suas diretrizes. Já o representante do Instituto Brasileiro da Erva-Mate -

Ibramate, Alberto Tomelero, citou que o preço mínimo ainda não está muito claro na visão das indústrias

e que,  por essa questão,  ainda não haja um consenso na cadeia produtiva.  Jorge Birck citou que é

necessário, antes de mais nada, que a CONAB apresente seu cálculo de custo de produção a fim de que a

cadeia tome um posicionamento sobre a questão.

Encaminhamento: Com intuito de dirimir dúvidas e prestar maiores esclarecimentos sobre a

PGPM da Erva-Mate, a Secretaria da Câmara ficou responsável por convidar para a próxima

reunião da câmara um representante técnico da CONAB e um representante da Secretaria de

Política Agrícola – SPA/MAPA.

Projeto “No mundo da erva-mate” – Expodireto 2019 – Álvaro Pompermeyer – Sindimate/RS;

O  representante  do  Sindicato  da  Indústria  do  Mate  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Álvaro

Pompermeyer, apresentou a proposta de projeto “No Mundo da Erva-Mate”, que contará com (1) Galpão

do Mate (2) Oficina de Alimentação / Café da Imprensa (3) Fórum Florestal RS (4) Revista do Mate (5)

Recanto Temático (No Mundo da Erva-Mate) e convidou a todos para participarem do evento. Ocorrerá

na Expodireto, em Não-Me-Toque/RS, entre os dias 11 a 15 de março de 2019.  Álvaro também solicitou

que quem tivesse quaisquer documentos referentes à história da erva-mate, que enviassem a ele, pois este

tema será abordado no evento.

Para  in fo rmações  mais  de ta lhadas ,  a s  apresen tações  es tão  d i spon íve i s  no  s i t e :

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas

 
Assuntos Gerais;

Ao final da reunião foi colocado como sugestão ao plenário a inclusão, na composição da CSEM, da

Emater/PR. De maneira unânime, a referida entidade foi oficialmente aceita. 

Encerramento:

 O Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi

encerrada às dezessete horas e vinte e seis minutos, e eu, Guilherme Oliveira Werneck, redigi a seguinte

memória de reunião, revisada pelo Secretário da Câmara.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião
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