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RESUMO 



 

O cultivo de Ilex paraguariensis A. St. Hil apresenta significativa importância econômica, 

ambiental e social, com produção crescente no sul do Brasil e nos países que compõe o 

Mercosul. No Rio Grande do Sul, as regiões produtoras de erva-mate dividem-se em cinco 

polos, sendo que o Polo Ervateiro do Alto do Vale do Taquari, destaca-se dos demais quanto a 

produção, extensão de área plantada e número de indústrias de processamento. O objetivo do 

trabalho foi realizar um estudo comparativo entre dois sistemas de cultivo, convencional e 

orgânico, quanto aos tratos culturais utilizados, produção, produtividade, custos e receita na 

produção de erva-mate. As propriedades estudadas, orgânica e convencional, estão localizadas 

no município de Arvorezinha e Ilópolis/RS. Foram avaliadas 10 parcelas, com 10 plantas por 

parcela, sendo uma destas testemunha, com duas linhas de bordadura entre as parcelas, para 

os dois sistemas de cultivo, convencional e orgânico. Avaliou-se a produtividade, através da 

extração e pesagem das bandeiras. Nesta etapa, a quantidade de matéria-prima extraída das 

erveiras no erval orgânico foi significativamente superior à do erval convencional, e os gastos 

e receitas comparativos entre as duas formas de manejo, demonstrou vantagem competitiva 

para o erval orgânico. Considerando os resultados obtidos, aliados a diversidade de fauna e 

flora preservada e o ganho quanto a saúde dos consumidores e agricultores, o cultivo orgânico 

apresenta vantagens em comparação ao convencional. 

 

Palavras-Chave: Erva-Mate. Sistema Orgânico. Sistema Convencional.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ABSTRACT 



 

PRODUCTIVITY OF Ilex paraguariensis A. St. Hil. 

IN CONVENTIONAL AND ORGANIC CULTIVATION SYSTEMS  

 

The cultivation of Ilex paraguariensis A.St.-Hil represents significative importance economic, 

environmental and social, with its production growing in the Southern State of Brasil as well 

in others countries of the South Common Market. In “Rio Grande do Sul” the producing 

regions of herbal are divided in five poles and the “Polo Ervateiro do Alto do Vale do 

Taquari” stand out of the others regarding total production, the extension of cultivating area 

and processing industries number. The objective of this research was a comparative study 

between conventional and organic cultivation systems, regarding crop treatments used, 

production, yield, costs of production and income of the herbal. The organic and the 

conventional cultivation properties studied are located in Arvorezinha and Ilópolis, in the 

State of Rio Grande do Sul, Brazil. There were evaluated 10 plots with 10 plants each 

including the control plot. It was used two border lines between plots in both conventional 

and organic cultivation systems. It was evaluated the productivity of each system by the 

extraction and weighing of total leaves and thin branches popularly called “bandeiras”. In this 

stage, the amount of extracted raw material from the herbal in the organic cultivation system 

was significantly superior to conventional system besides that its costs and income comparing 

the two forms of management showed a competitive advantage for organic system. 

Considering the results obtained, as well as the fauna and flora diversity preservation and the 

gain regarding the consumers and farmers health, the organic system of herbal cultivation 

showed advantages as compared to conventional system.  

 

Key words: Herbal, Organic system, Conventional system 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A erva-mate, denominada cientificamente de Ilex paraguariensis A.St.-Hil foi 

primeiramente relatada no Paraguai, sendo área de ocorrência natural desde o nordeste da 

Argentina até o leste do Paraguai e o sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (OLIVEIRA e 

ROTTA, 1985).  

A espécie ocorre em altitudes variáveis de 500 a 1.700 m, podendo ser encontrada em 

regiões fora destes limites de forma esparsa; em solos pobres de nutrientes trocáveis e ricos 

em alumínio, úmidos e permeáveis; destacando a preferência da espécie por solos 

equilibrados, com presença de areia, argila e silte, mediamente fundos a profundos. As 

condições de clima para melhor desenvolvimento da cultura apresentam precipitação 

pluviométrica regular e variação anual de temperaturas entre 20 a 23º (OLIVEIRA e 

ROTTA,1985).  

Apesar de encontrarem-se exemplares de até 30 metros em vegetação de floresta, em 

condições de cultivo a altura da planta varia de 3 a 5 metros. O caule apresenta coloração 

cinza-escuro, marrom ou preto, com forma cilíndrica, reto ou pouco tortuoso. A floração dá-se 

de setembro a dezembro nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e de setembro a 

novembro no estado do Paraná, sendo que após a floração, decorrem de 30 a 40 dias para 

produção dos frutos e este mesmo período para maturação (SUERTEGARAY, 2002).  

Quanto ao sistema reprodutivo, é uma espécie diplóide (2n=40), com flores díclinas, 

que possuem um dos sexos abortivos (DIAZ, 2013). É uma espécie alógama, entomofílica, 

sendo polinizada principalmente por abelhas e também pela influência do vento 

(SUERTEGARAY, 2002).  

Conforme Mazuchowski (2000), o termo “erva nativa” vem condicionado a erva-mate 

in natura extraída em ambientes florestais, que não sofreram alteração devido a domesticação 

da espécie. Contudo, este termo tem ganho analogia aos ervais plantados, sombreados e 

cultivados em características semelhantes aos “ervais nativos”, proporcionando assim 

matéria-prima com qualidade semelhante. Porém as indústrias ervateiras, em sua maioria, não 

possuem sistema de avaliação de qualidade e sabor da matéria-prima que recebem de seus 

fornecedores, inexistindo uma política de preços distintos para cada sistema de manejo, 

equiparando assim os produtos resultantes de matérias-primas de qualidades distintas. 



 

 
 

O cultivo pode ser conduzido em sistema solteiro, com somente erva-mate na 

composição da lavoura; em sistema agroflorestal, com a inserção de uma cultura agrícola 

anual; ou em sistema sombreado, onde são inseridas no erval outras espécies arbóreas nativas 

ou exóticas, afim de tornar o ambiente o mais próximo possível do natural (GOULART e 

PENTEADO, 2019).  

A produção de mudas é geralmente feita por sementes selecionadas da planta-mãe com 

boas características produtivas, sendo coletadas no ponto de maturação fisiológica, onde os 

frutos apresentam coloração violeta. A retirada das sementes é feita pelo método de 

maceração em peneira, sob água, onde as sementes flutuantes serão descartadas.  Antes da 

semeadura e germinação ocorre a quebra de dormência da semente (GOULART e 

PENTEADO, 2019).A quebra da dormência dá-se pelo método de “estratificação em areia, 

por um período de aproximadamente cinco a seis meses, que consiste na distribuição de uma 

camada de sementes de até 2 cm, entre duas camadas de areia de 8 a 10 cm cada uma, no 

recipiente de estratificação”(ZANON, pág.06, 1988).  O recipiente pode ser, caixa de madeira 

perfurada ou outro, desde que permita a drenagem do excesso de umidade. A germinação 

varia de acordo com as condições de temperatura, luminosidade, estratificação e substrato 

utilizado, ocorrendo normalmente de 30 a 60 dias após a semeadura (GOULART e 

PENTEADO, 2019).  

O tamanho recomendado das mudas para o plantio a campo deve estar entre 15 e 20 

cm, pois mudas de maior porte apresentam o sistema radicular comprometido por 

enovelamento e/ou cachimbamento, sendo a época ideal para plantio, os meses de outono e 

inverno, preferencialmente em dias mais úmidos (MARQUES, 2013).  

A observância da qualidade do solo é de grande importância para o sucesso do erval. 

Para implantação do mesmo, Goulart e Penteado (2019), sugerem solos profundos e bem 

arejados; não sujeitos a encharcamentos; não compactados; e sem resíduos de agrotóxicos. 

Também recomendam não inserir mais de 2.500 plantas por hectare, em ervais a pleno sol. 

Para o Sistema de Plantio Solteiro, os autores sugerem a implantação no formato 3,5 m x 1,5 

m (1.900 plantas/ha) ou 3 m x 2 m (1.666 plantas/ha).  Em Sistemas Agroflorestais sugerem a 

implantação em formato 4 m x 2 m (1.250 plantas/ha) e em Sistemas Sombreados sugerem a 

implantação no formato 2,25 m x 1,5 m (2.960 plantas/ha).  

Quanto a poda de formação da erveira, Goulart e Penteado (2019) orientam a realizá-la 

quando a planta atingirespessura do caule maior que 2 cm e casca na cor acinzentada, 

efetuando-se o corte da haste principal e dos ramos malformados ou cruzados, em formato 



 

 
 

inclinado (bisel), evitando lascas. Indicam-se os meses de agosto e setembro ou entre 

fevereiro e março para o desponte, com utilização de tesoura de poda ou serrote.  

Para a poda da colheita, Goulart e Penteado (2019), sugerem os meses de setembro, 

outubro, fevereiro e março, desde que respeitado um período de 18 meses entre as podas e 

restando na planta 20% das folhas.   

O corte produtivo racional, ocorre em duas etapas, a primeira é a desrama dos ramos 

finos, a qual é feita com as mãos, sem o uso de ferramentas, não deixando a porção basal. Os 

meses indicados são abril e maio. Na segunda etapa, ocorre a poda das bandeiras, onde 

cortam-se os galhos com casca madura, deixando uma porção basal do talo, entre 10 cm a 15 

cm de comprimento a qual é realizada entre agosto e setembro com a utilização de serrote ou 

tesoura (GOULART e PENTEADO, 2019).  

A produção de erva-mate concentra-se na América do Sul, porém os produtos são 

difundidos em todos os continentes, sendo os principais países importadores Uruguai, Síria, 

Chile, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Líbano (DALAZEN et al., 2017). Ainda 

de acordo com o autor, os países que se destacam-se como maiores produtores de erva-mate 

são Brasil, Argentina e Paraguai, sendo a Argentina o país com maior área plantada e o Brasil 

com maior ganho em produtividade. Quanto ao consumo, no Brasil é de aproximadamente 

1,2kg per capita ao ano, enquanto que na Argentina e Uruguai varia de 5 a 7kg per capita 

(OLIVEIRA e WALQUI, 2014).  

No Brasil, a família Aquifoliaceae apresenta 58 espécies do gênero Ilex, contudo 

somente Ilexparaguariensis possui destaque econômico e de consumo humano (FERLA et 

al., 2018). A erva-mate pode ser consumida no chimarrão, tereré, chá a granel e sachê, chá 

líquido e chá líquido saborizado. Utilizada tanto na indústria farmacêutica como na indústria 

química, a cultura demonstra sua relevância econômica, tendo como produtos mais 

consumidos o chimarrão, o tereré e o chá-mate.  

Em 2017, foram colhidas no Brasil 259.336,913 toneladas, sendo que o Rio Grande do 

Sul contribuiu com 144.665.670 t maior produtor, seguido pelo Paraná com 61.872,303 t; 

além de Santa Catarina com 50.411,939 t e Mato Grosso do Sul com 2.386,941 t (IBGE, 

2017). 

No RS, a lei nº 7.439/80 definiu o chimarrão como a bebida símbolo e a erva-mate 

como a planta símbolo do estado (RIO GRANDE DO SUL, 1980), buscando incentivar e 

impulsionar o cultivo. 



 

 
 

De acordo com o levantamento do Emater, no estado gaúcho a erva-mate compreende 

206 municípios, sendo que a maior concentração se deve a cinco polos ervateiros, localizados 

na metade norte do estado (BORBA, 2019).  

O município de Ilópolis é o maior produtor de erva-mate do estado do Rio Grande do 

Sul com 30.089,325 toneladas, seguido por Arvorezinha (23.989,865 t), Anta Gorda 

(13.613,955 t) e Putinga (6.123,825 t). Arvorezinha destaca-se pelo maior número de 

propriedade rurais com cultivo de erva-mate (883), seguido de Anta Gorda com 526 e Ilópolis 

com 510 (IBGE, 2017). Tais municípios são limítrofes e a base econômica dos dois primeiros 

é a erva-mate, com predomínio de pequenas propriedades.  

Sendo a erva-mate o produto alimentício com maior índice de extração vegetal, 

segundo o IBGE (2017), estimular a implantação nas propriedades rurais de um manejo 

consciente e salutar é garantia de matéria prima de qualidade com valor econômico agregado.  

O cultivo convencional dos ervais, também denominado de “cultivo comum”, utiliza 

agroquímicos e fertilizantes formulados em seu processo (DALAZEN et al., 2017). Quanto 

aos agroquímicos, os relatos na literatura sobre o uso durante o cultivo da erva-mate são 

insuficientes (DAVID, 2017), sendo que na prática, um dos herbicidas mais utilizados nesta 

cultura, para controle das ervas daninhas, é o glifosato – herbicida não seletivo, sistêmico e 

pós-emergente, não possui indicação para a cultura junto a ANVISA. 

Com classificação toxicológica IV (pouco tóxico) ao homem, é considerado produto 

perigoso ao meio ambiente (classe III). Segundo a ANVISA (2018) “o glifosato é o 

ingrediente ativo (IA) mais utilizado no Brasil”, apresenta eficiência na eliminação de ervas 

daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas. Para Amaral et.al (2013), a dispersão pelo ar e a 

contaminação dos recursos hídricos tornam-se a principais formas de exposição ao ser 

humano, fauna e flora, reduzindo a biodiversidade e alterando o ecossistema.  

As práticas sustentáveis de produção agrícola abrangem várias formas de produção, as 

quais visam aliar cuidados com o meio ambiente, retorno econômico e equidade social, com a 

busca constante do equilíbrio dos agroecossistemas. A demanda por produtos confiáveis e de 

procedência está fazendo com que o Setor Ervateiro do Rio Grande do Sul reveja sua cadeia 

produtiva e reformule políticas de adequação as exigências do mercado consumidor.  

Conforme Hartmann (2005) o cultivo orgânico dos ervais exclui a utilização de 

agroquímicos assim como de fertilizantes formulados no cultivo, armazenagem e 

transformação. O isolamento de outras lavouras em condição convencional é de extrema 

importância pois as folhas apresentam elevado grau de absorção de produtos químicos.  



 

 
 

Para Vilela et al. (2019), a importância da agricultura orgânica está atrelada a 

capacidade de conservação e promoção dos serviços ecossistêmicos como polinização, 

controle biológico, dentre outros, além de que potencialmente pode produzir alimentos de 

maneira sustentável e energicamente mais eficiente. Também considera que a produção 

orgânica isenta do contato produtor/consumidor com agroquímicos e agrotóxicos, possibilita 

agregar valor ao produto final, tornando-a financeiramente atrativo no decorrer do tempo.  

Conforme dados do Ministério da Agricultura, a totalidade de produtores rurais que 

cultivam erva-mate e encontram-se com registro em Orgânicos, no Brasil é 66, no Rio Grande 

do Sul apenas 13, destes 8 encontram-se no polo Alto Taquari (BRASIL, 2018). 

Relevantes mudanças quanto a distintos sistemas de utilização da terra, em cenário 

nacional e internacional, indicam que a sustentabilidade ambiental e social deve equipara-se 

as medidas da produtividade econômica e física (MAZUCHOWSKI, 2000). De Nadal (1997), 

assegura que as sugestões repassadas aos produtores devem considerar a análise econômica da 

cultura na propriedade, haja visto a importância do maior rendimento da atividade combinado 

com os recursos disponíveis na propriedade. 

 Para o Instituto Brasileiro do Mate (IBRAMATE, 2018),  

 
O cultivo da erva-mate é uma atividade que possibilita respostas positivas sob os 

aspectos ambientais e sociais. No ambiental, em virtude da melhoria da qualidade da 

água, proteção de nascentes, formação e conservação do solo, biodiversidade. No 

social, principalmente pela geração de renda que possibilita o sustento da família 

rural, especialmente em virtude da manutenção do jovem no campo, ainda mais 
numa atividade que não possui um processo de mecanização desenvolvido, ou seja, 

extremamente dependente de mão de obra, num cenário de envelhecimento da 

população rural. Neste sentido, o setor ervateiro tem despertado para a necessidade 

de modernização dos ervais, que necessitam de novas práticas de manejo para que 

possam produzir bem e se tornarem rentáveis, possibilitando que a cadeia produtiva 

da Erva-mate possa se desenvolver ainda mais. 

 

O objetivo do trabalho foi realizar um estudo comparativo entre dois sistemas de 

cultivo, convencional e orgânico, quanto aos tratos culturais utilizados, produção, 

produtividade, custos e receita na produção de erva-mate. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As propriedades de cultivo convencional e orgânico estão localizadas no município de 

Arvorezinha e Ilópolis - RS, respectivamente, estando distantes aproximadamente 20 km uma 

da outra. Ambas a propriedades se localizam no Polo Alto Taquari. 



 

 
 

Figura 1 – Localização dos Polos Ervateiros no Estado do Rio Grande do Sul. 2020. 

 
Fonte: EMATER/RS-ASCAR (2020) 

 

Foi realizada a análise do solo da área de cultivo da erva-mate nas duas propriedades 

para identificar o balanço de nutrientes em cada lavoura.   

Os dados referentes ao manejo, custos e receita de cada sistema foram coletados 

através de entrevistas com os proprietários, com perguntas estruturadas abertas e fechadas.  

Foram realizadas visitas as propriedades, para a pesquisa de campo, afim de observar e 

comparar as informações coletadas nas entrevistas e análises documentais dos proprietários.  

Para comparar a produtividade obtida entre os dois sistemas, foram marcadas 100 

plantas para cada sistema, distribuídas em 10 parcelas, com 10 unidades experimentais cada 



 

 
 

parcela, mantendo-se duas linhas de bordadura em cada parcela. Cada unidade experimental 

foi identificada utilizando-se uma placa com o respectivo número de 1 a 100, com registro das 

coordenadas geográficas e registros fotográficos.  

A extração da matéria-prima de cada unidade experimental foi realizada 

individualmente afim de obter o rendimento produtivo em kg de cada unidade. Acompanhou-

se o corte produtivo racional, com a poda das bandeiras, nas parcelas de erva-mate em sistema 

convencional na data de 11 de novembro de 2019 e em sistema orgânico na data de 06 de 

dezembro de 2019. 

 A poda das bandeiras, foi realizada através da poda dos galhos com casca suberizada, 

de tonalidade acinzentadana base, cortando de maneira a deixar uma porção basal do talo de 

10 cm a 15 cm, com auxílio de um serrote de poda. O corte das bandeiras representa 

aproximadamente 30% do rendimento da planta. Após o corte, os galhos foram quebrados na 

medida de 30cm de comprimento e 1,20cm de diâmetro. O material coletado através da poda 

foi pesado e registrado separadamente para cada indivíduo. Afim de juntar os ramos 

quebrados fez-se uso de 2 unidades de corda de 2m de comprimento e 2cm de diâmetro. O 

material foi pesado, ainda em campo em ambos os sistemas, com auxílio de balança de mão 

analógica suspensa, com capacidade para até 50kg. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os Municípios de Arvorezinha e Ilópolis são reconhecidos pelo expressivo volume de 

produção e pela participação ativa no avanço dos estudos e divulgação culturalda erva-mate 

em âmbito nacional e internacional, através da organizaçãoda Associação dos Amigos da 

Erva-Mate – AAErva-Mate, e fundação do Instituto Brasileiro do Mate (IBRAMATE), ambos 

com sede em Ilópolis e participando ativamente do Sindicato das Indústrias do Mate no 

Estado do Rio Grande do Sul (SINDIMATE). 

  A propriedade orgânica estudada neste trabalho, possui área destinada a atividade de 

cultivo de erva-mate de 9,16 ha, dos quais 3,7 ha já possuem certificação orgânica e 4,16 ha 

encontram-se em processo de conversão de sistema convencional para orgânico, possuindo 

ainda 1,3 ha de mata nativa (Figura 1).  

  



 

 
 

Figura 2 – Localização da área de produção de erva-mate em sistema de cultivo orgânico. 

Ilópolis. 2019. 

 
           Fonte: Google Earth (2019) 

 

 A lavoura de erva-mate cultivada no sistema convencional, localiza-se na Linha São 

Lourenço, Município de Arvorezinha – RS. A propriedade conta com 10ha de área total 

cultivada e dentro desta delimitou-se uma área menor, considerando um erval em plena 

produção, abaixo pelos 4 pontos (Figura 2). A idade do erval, é de 12 anos.  

 

Figura 3 – Localização da área de produção de erva-mate em sistema de cultivo 

convencional. Arvorezinha. 2019.  

 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

 



 

 
 

3.1 MANEJO DO ERVAL 

Na lavoura com manejo convencional, a adubação é feita na primavera com 

formulações químicas (NPK – 20:05:20). A limpeza da área, é realizada entre os meses de 

novembro e dezembro, com uso de roçadas e também do agroquímico glifosato (C3H8NO5P 

–classe toxicológica IV “pouco tóxico”); respeitando-se a carência de 180 dias, para 

realização da poda. A análise de solo do erval é feita a cada dois anos, em separado por 

hectare. Na lavoura não há consórcio com arbóreas, havendo a presença de um talhão com 

árvores nativas que separa a lavoura em estudo de outra lavoura. Neste erval não é realizado o 

controle de pragas por não haver incidência em quantidade que comprometa a rentabilidade, 

indicando que a área se encontra em equilíbrio biológico com o meio (Quadro 1).  

De acordo com Zerbielli (2016) a produtividade da erveira estabiliza-se 10 anos após o 

plantio, quando a mesma produz aproximadamente 14 a 20 Kg por árvore a cada ciclo (poda 

da colheita, desrama dos ramos e poda das bandeiras). O erval em questão, possui 25 anos.  

Na lavoura com manejo orgânico, a adubação da área é feita com uso de adubo 

orgânico (resultado da decomposição/maturações e posterior transformação, em pequenos 

grãos, de materiais de origem vegetal e animal). 

Não faz uso de agroquímicos para o controle de doenças e pragas, por não haver 

presença de inóculo em quantidade que comprometa a saúde do erval. As roçadas para 

controle de erva daninha são feitas nos meses de novembro e dezembro. A análise do solo é 

realizada por hectare de dois em dois anos. A área em consorcio com as erveiras, é composta 

por 180 árvores nativas por hectare de erva-mate plantada, com talhão que separa as lavouras 

de erva-mate. Identifica-se também grande quantidade de gramíneas na área.  

 

Quadro 1 –Comparativo entre o manejo da lavoura de erva-mate em sistema de cultivo 

convencional e orgânico.2020. 

Descrição  Erval Convencional Erval Orgânico  

Adubação (NPK) 200520 Orgânico  

Agroquímicos Sim – Randup Não 

Roçadas Sim Sim 

Análise do Solo Sim Sim 

Presença de Árvores Nativas Não Sim  

Talhão  Sim Sim 

Controle de Pragas Não Sim 

Fonte: Autora (2020) 

 



 

 
 

3.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

No sistema de cultivo convencional de erva-mate, o custo total da condução da lavoura 

é de R$ 3404,865por hectare de área plantada, ou seja, para 2.500 erveiras (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Custos para a condução da lavoura de erva-mate em sistema de cultivo 

convencional. 2020. 

 Medida de 

uso (por ha) 

Medida 

por 

unidade do 

produto 

Custo 

por 

unidade 

(R$) 

Custo 

por ha 

(R$) 

Número 

de 

erveiras 

(por ha- 

(distancia 

2x2) 

Mão de 

obra* - 

valor dia 

trabalhador 

– 8h (R$) 

Custo 

total dos 

tratos 

culturais 

por ha 

(R$) 

Adubação 400Kg/ha 50kg/saco 80,00 640,00 2500  640,00 

Adubação 

(MO) 

6,25h/ha    2500 120,001 93,75 

Agroquímicos 2.000ml/ha 20l/galão 280,00 28,00 2500  28,00 

Agroquímicos 

(MO) 

6,25h/ha    2500 120,002 93,75 

Roçada 

(gasolina) 

5.000ml/ha 20l/galão 96,00 24,00 2500  24,00 

Roçada (óleo) 500ml/ha 500ml 21,00 21,00 2500  21,00 

Roçada (MO) 12,50h/ha    2500 120,003 187,50 

Roçada 

(desgaste) 

   9,00 2500  9,00 

Análise do 

Solo 

   40,00 2500  40,00 

Serrote de 

poda 

   37,50 2500  37,50 

Mão de obra 

colheita 

416,5arroba/ha 15kg/arroba 5,00 2082,50 2500  2082,50 

Frete 8,33l/ha  3,50 29,155 2500  29,155 

Impostos 

(ITR/INCRA) 

   25,00 2500  25,00 

Funrural 

(1,5%) 

   93,71 2500  93,71 

Total - - - - - - 3404,865 

Fonte: Autora (2020) 
1tempo demandado para espalhar o adubo nas unidades amostradas – 15minutos 
2 tempo demandado para aplicar o agroquímico – 15minutos. 
3 tempo demandado para roçar – 30minutos.  

 

No sistema de cultivo orgânico de erva-mate, o custo total da condução da lavoura é 

de R$6526,08por hectare de área plantada, ou seja, para 2.667 erveiras (Tabela 2). 

 

 

 



 

 
 

Tabela 2 – Custos para a condução da lavoura de erva-mate em sistema de cultivo orgânico. 

2020. 

 Medida de uso 

(por ha) 

Medida 

por 

unidade do 

produto 

Custo 

por 

unidade 

(R$) 

Custo 

por ha 

(R$) 

Número 

de 

erveiras 

(por ha- 

(distancia 

2x2) 

Mão de 

obra* - 

valor dia 

trabalhador 

– 8h (R$) 

Custo 

total dos 

tratos 

culturais 

por ha 

(R$) 

Adubação    821,62 2667  821,44 

Adubação 

(MO) 

6,67h/ha    2667 120,001 100,05 

Roçada (óleo) 500ml/ha 500ml 21,00 21,00 2667  21,00 

Roçada 

(gasolina) 

5.000ml/ha 20l/galão 96,00 24,00 2667  24,00 

Roçada (MO) 12,50h/ha    2667 120,003 187,50 

Roçada 

(desgaste) 

   9,00 2667  9,00 

Análise do 

Solo 

   40,00 2667  40,00 

Certificação 

Orgânica 

162,16$/ha    2667  162,16 

Serrote de 

poda 

   37,50 2667  37,50 

Mão de obra 

colheita 

957,45arroba/ha 15kg/arroba 5,00 4787,26 2667  4787,26 

Frete 19,15l/ha  3,50 67,02 2667  67,02 

Impostos 

(ITR/INCRA) 

   25,00 2667  25,00 

Funrural 

(1,5%) 

   244,15 2667  244,15 

Total - - - - - - 6526,08 

Fonte: Autora (2020) 
1 tempo demandado para espalhar o adubo nas unidades amostradas – 15minutos 
2 tempo demandado para aplicar o agroquímico – 15minutos. 
3 tempo demandado para roçar – 30minutos.  

 

Comparando o sistema de cultivo convencional e o sistema de cultivo orgânico 

(Tabela 3), observa-se que o custo para condução do erval orgânico foi 79,77% maior do que 

o custo para condução do erval convencional. As maiores diferenças concentram-se no custo 

da adubação e mão de obra para a colheita. 

 

Tabela 3 – Comparativo entre os custos de produçãoe o lucro bruto entre sistemas de cultivo 

convencional e orgânico. 2020. 

Descrição  
Erval Convencional R$/100 

plantas amostradas 
Erval Orgânico R$ 

Custos  

Adubação R$25,60 R$30,80 

Mão de obra (adubação) R$3,75 R$3,75 

Agroquímicos R$1,12 R$0,00 



 

 
 

Mão de obra (agroquímicos) R$3,75 R$0,00 

Roçadas (Máquina e 

Combustível) 
R$2,16 R$2,02 

Mão de obra (roçada) R$7,50 R$7,03 

Análise do Solo R$1,60 R$1,50 

Certificação Orgânica R$0,00 R$6,08 

Serrote poda R$1,50 R$1,50 

Mão de obra (colheita) R$83,30 R$179,5 

Frete (entrega ervateira) R$1,17 R$2,51 

Impostos (ITR/INCRA) R$1,00 R$1,00 

FUNRURAL 1,5% R$3,75 R$9,15 

Total R$136,20 R$244,84 

Receitas  

Comercialização Erva-Mate 

in naturapoda das bandeiras R$249,90 R$610,3 

Saldo 

 R$113,70 R$365,46 

Fonte: Autora (2019) 

 

3.3 COMPARATIVO ENTRE A PRODUTIVIDADE DO ERVAL CONVENCIONAL E 

ORGÂNICO 

Os dados obtidos nos dois sistemas de produção, foram confrontados, a fim de avaliar 

qual dos sistemas de cultivo apresenta maior produtividade e menores custos, resultando em 

maior viabilidade e rentabilidadepara o produtor. 

No sistema de cultivo orgânico, a soma da extração das erveiras das dez parcelas 

resultou em 538,500kg correspondendo à 35,90 arrobas. Pode-se inferir que a produtividade 

neste sistema e de 13.462,50kg por hectare de erva-mate produzida. Considerando somente a 

poda das bandeiras, observa-se um excedente de 19,24 arrobas no erval orgânico frente ao 

convencional nas 10 parcelas e, se considerarmos por hectare esta média, teremos excedente 

de 481 arrobas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 4 - Comparativo de produtividade da erva-mate em cultivo convencional e orgânico. 

2020.  

  

Sistema de 

cultivo 

convencional 

Sistema de 

cultivo orgânico 

Parcelas 
Total 

(kg)  

Média 

(kg) 

Total 

(kg)  

Média 

(kg) 

1 31,5 3,15 51,9  5,19 

2 21,4 2,14 41,8 4,18 

3 22,4 2,24 27,4 2,74 

4 23,2 2,32 50,9 5,09 

5 28,1 2,81 70,8 7,08 

6 21,1 2,11 76,5 7,65 

7 20,8 2,08 59,5 5,95 

8 21,4 2,14 36,5 3,65 

9 27,3 2,73 62,2 6,22 

10 32,7 3,27 61 6,1 

Total 249,9 2,499 538,5 5,385 

Fonte: Autora (2019) 

 

Avaliou-se o custo de manutenção, extração e transporte das 100 unidades medidas, 

assim como o retorno financeiro proporcionado por estas.   

Observou-se que o cultivo orgânico frente o cultivo convencional, na poda das 

bandeiras, apresentou uma produtividade maior de 115,5%; quanto a produção foram 288,6kg 

de diferença representando 19,24 arrobas superior nas dez parcelas amostradas. Nas despesas, 

considerando apenas a aplicabilidade no erval (adubação – mão de obra para adubação – 

agroquímicos – mão de obra para aplicação do agroquímico – desgaste com máquina e gasto 

com combustível na roçada – mão de obra para roçada) a diferença a favor do erval orgânico 

foi de R$1,35 a arroba. Quanto a receita líquida da extração, no erval convencional 

contabilizamos R$6,82 a arroba e no erval orgânico R$10,18 a arroba.   

Considerando os dados descritos acima, observou-se uma significativa diferença 

quanto a produtividade e rentabilidade dos ervais quanto ao sistema produtivo. A 

superioridade de produtividade no sistema orgânico pode estar relacionada a idade das 

plantas. Este resultado não corrobora as informações relatadas na literatura de que a partir de 

10 (dez) anos, a planta atinge o potencial produtivo. Também deve-se considerar a diferença 

dos tratos culturais em relação a adubação do solo. 

 



 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho retratou o manejo de dois ervais a fim de representar a vantagem 

competitiva, financeira e sustentável, de um frente a outro. Pode-se observar que além do 

ganho financeiro a diversidade de flora e fauna presente em cada lavoura difere. Na lavoura 

orgânica, por não haver aplicação de herbicidas, a quantidade de gramíneas é superior a 

encontrada no erval convencional assim como a presença de animais.  

Observou-se, através da coleta de dados, com os proprietários e também na execução 

da colheita e compilação dos resultados, que o erval orgânico propiciou um rendimento 

financeiro, frente ao convencional, de 324% a maior. Discute-se agora, se além da forma de 

manejo, a possibilidade de diferença de idades possa ter influenciado na capacidade produtiva 

de cada um, lembrando que a literatura acerca do tema descreve que, um erval com mais de10 

anos está em produção plena.  
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