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Produtividade em ervais brasileiros
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IBGE, 2017; Goulart e Penteado Jr, 2016; Santin et al., 2015, Signor et al., 2015, Santos, 2009.  



» Conjunto de tecnologias recomendadas pela Embrapa para produção de 

erva-mate plantada

» Pesquisas realizadas em parcerias com diversas instituições

» Aplicável em sistema convencional ou orgânico

» É adaptável às realidades locais (ex. adubos, épocas)

» Não compete com outros sistemas de produção ou BPA

Sistema de produção Erva 20



Sistema de produção Erva 20

O que compõe o Sistema Erva 20?

» Implantação

»Qualidade de mudas – genética e sanidade

»Preparo de solo

»Plantio

»Adubação de plantio e pós-plantio

»Cultivares BRS e outras

» Manejo e Condução do erval

»Controle de plantas daninhas

»Adubação

»Controle de pragas e doenças

» Podas

»Formação

»Colheita

»Rebaixamento

»Decepa



Principais aspectos técnicos

Cultivares

BRS 409

» Cultivar clonal selecionada por produtividade

» Desenvolvida em Ivaí-PR

» Potencial produtivo de 24 000 kg/ha

»Monocultivo com espaçamendo 3 x1,5m, colheitas 18 meses
Ivar Wendling

Adubação específica para erva-mate

Propagação e nutrição de erva-mate, 2015

1. Produção de mudas de erva-mate

2. Nutrição e recomendação de adubação

Editores Ivar Wendling e Delmar Santin



Coberturas vegetais

Principais aspectos técnicos



Poda – Colheita 

Principais aspectos técnicos



Manual técnico

2018



Softwares para Erva-mate



Manejo-Matte

Aplicativo para diagnóstico de ervais plantados

1 – Diagnosticar ervais plantados

2 – Apontar o fatores limitantes e como melhorar esses fatores no erval

3 – Permitir acompanhar a evolução dos talhões

Usuários

Profissionais de ciências agrárias e produtores rurais





Diagnóstico 1: erval tecnificados

Produtividade: 1940@/ha.18meses



Diagnóstico 1: erval não tecnificados

Produtividade: 200@/ha.24meses



Aduba-Matte

Aplicativo para cálculo da adubação em ervais plantatos

1 – Calcular a adubação necessária para talhões de erva-mate.

Utiliza dados de análise de solo por talhão

Cálculo com base na Recomendação de Wendling e Santin (2015)

Funciona para adubação orgânica e química

Não substitui o técnico - calculadora

Usuários:

Profissionais de ciências agrárias





Software pronto para uso!

www.embrapa.br/florestas

Planin – Matte
Software para análise econômica de ervais plantados

Realiza a análise econômica de plantações de erva-mate

Executa a análise de sensibilidade da rentabilidade a diferentes taxas de 
atratividade. 

Considera os diversos segmentos de custos operacionais de implantação, 
manutenção, manejo e colheita do erval.

Tem aplicação na tomada de decisão para atividades de  manejo e 
planejamento de plantações de erva-mate. 

Usuários: Profissionais de ciências agrárias, gestores e produtores de 
ervais plantados







Manejo-Matte > Diagnóstico e alterações de manejo

Aduba-Matte > Necessidade de adubação

Planin-Matte >  custos de manejo e lucro

Posso simular quais decisões técnicas terão impacto na 
produtividade, no custo de produção, antes de fazer
na prática.

Repostas técnicas para perguntas como: Substituir erva-mate por soja?

Ferramentas Matte



Cooperação Institucional

» Entraves produtivos em ervais nacionais

» Lançada em outubro

» Agendas das instituições em 2019



Cooperação Institucional

» Coleta por meio de questionário estruturado

»Na forma on-line, em celulares, tablets e computadores

»Na forma presencial, em eventos, visitas técnicas 



Cooperação Institucional

» Permitirá avaliação regional, municipal, ou por polos ervateiros

» Planejamento de ações locais

» Ações de transferência tecnológicas mais específicas

» Reduzir diferenças produtivas

»Foco e qualidade e sustentabilidade



Considerações Finais

» O desempenho dos ervais no Brasil é insatisfatório.

» Com a expansão dos mercados de erva-mate, qualidade e produtividade 

serão fatores fundamentais na cadeia da cultura. 

» A colaboração entre os atores da cadeia e o apoio governamental podem 

contribuir com o setor, facilitando o acesso às novas tecnologias pelos 

produtores.



Obrigado pela atenção!
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