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ANEXO 02 

 

ATIVIDADES REMANESCENTES DA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

1  Salvamento da Flora e Proteção do Reservatório 

 

Este subprograma faz parte do Programa de Conservação da Flora e da Fauna, e dentro dele 

continuam em desenvolvimento o projeto Sistema Agroflorestal e a aplicação dos recursos da 

compensação ambiental em Unidades de Conservação. 

 

Considerando-se o Sistema Agroflorestal, foi possível computar, até a presente data, o plantio de 

mais de um milhão e duzentas mil mudas de espécies florestais nativas, o que representaria a 

cobertura vegetal de cerca de 1.200 campos de futebol. 

 

2 Sistema Agroflorestal de Erva Mate com a progênie bi-parental Cambona 4 

 

O Sistema Agroflorestal compreende o consórcio 

da erva mate com outras espécies florestais 

nativas para sombreamento, que aproxima as 

condições de ocorrência natural da espécie no 

sub-bosque da mata com araucária e melhora a 

qualidade de sua matériaprima, visando o 

desenvolvimento de uma atividade agroindustrial 

com sustentabilidade ambiental e econômica 

que, usada como alternativa de diversificação do 

uso da terra na propriedade familiar, é um fator 

de geração de emprego e renda no meio rural e 

de estímulo à agroindústria. 

 
Figura 1 - Sistema Agroflorestal de Erva-mate 
em Machadinho-RS com destaque para as 
árvores de sombreamento. 

 

No período de 2001 a 2009 foram plantadas 518.482 mudas de espécies florestais nativas em 

sistema agroflorestal, em um arranjo por hectare de 2.380 mudas de erva-mate e 280 mudas de 

outras espécies nativas para sombreamento, em pequenas propriedades do Município de 

Machadinho/RS, sendo que em 2009 foram acrescidos 13,2ha do sistema agroflorestal. Neste 

projeto, são utilizadas mudas da primeira progênie bi-parental de ervamate do Brasil, denominada 

Cambona 4, que foi desenvolvida pela pesquisa em conjunto com os produtores associados da 
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APROMATE - Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho, que pela qualidade de 

sua matéria prima, alcança na indústria ervateira um preço 65% maior que a ervamate comum,  

conforme Quadro de Indicadores Técnicos e Econômicos do Saf – Cambona 4 abaixo. 

 

3 Resultados do SAF – Sistema Agroflorestal - Cambona 4 

 

a) Geração de renda 

Nos plantios realizados a partir de 2001 com o Sistema Agroflorestal Cambona 4, nas 

propriedades de Machadinho (com 3 a 7 anos de idade), foram levantados os indicadores 

apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro de Indicadores Técnicos e Econômicos do Saf – Cambona 4 

Discriminação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Área colhida [ha](1) 23,32 24,92 22,23 29,41 28,4 39,9 

Produtores1 17 18 19 22 25 39 

Produção [@] 3.330 7.056 10.601 18.782 14.540 27.029 

Preço pago – 
Cambona 4 [R$/@] 

4,00 5,00 6,00 6,50 6,50 7,00 

Erva mate comum 2,10 2,84 4,15 4,00 4,50 4,50 

Valor da produção 13.320,00 35.280,00 63.606,00 138.463,00 94.510,00 189.203,00

Produtividade 
média [@/ha] 

143 283 462 639 512 677,4 

Receita média 
[R$/ha] 

571,00 1.415,00 2.861,00 4.151,00 3.328,00 4.741,90 

Receita média 
[Produtor] 

783,00 1.960,00 3.347,00 4.466,00 3.780,00 
4.851,00 

R$/ha/ano média 
de 6 anos 

R$ 2.844,65      

Fonte: APROMATE/Indústria Ervateira CAMOL 

(1) A colheita da erva mate é feita com 12, 18 e 24 meses de intervalo, por isto nem todos os ervais são colhidos em um mesmo ano. 

 

b) Geração de emprego 

 

No campo 
Nos tratos culturais da erva-mate a única atividade que o produtor contrata mão de obra fora da 

família, é na colheita. Em Machadinho, os produtores organizaram-se em grupos, que fazem a 

colheita em sistema de rodízio. Um grupo de 8 produtores colhem 250 arrobas por dia, ao preço 

de R$1,50 por arroba, que dá uma diária de R$ 46,90. Assim, a colheita de 7.500 arrobas de 

ervamate (7,3 ha) gera um emprego permanente no campo, com uma receita mensal de R$ 

938,00. 
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Na indústria 
O processamento industrial de 800 arrobas de folha de ervamate ocupa 8 funcionários/dia e 

consome 9,6 m³ de lenha para secagem da matériaprima. Assim, 23,4 hectares do SAF/Cambona 

4 gera um emprego permanente na indústria; 3,2 empregos no campo e cria mercado para 287 m³ 

de lenha. O custo de implantação de 23,4 ha é de R$ 67.392,00 (R$ 2.880,00/ha), resultando no 

investimento de R$ 16.498,00 para a geração de um emprego permanente. 

 

 
Figura 2 - Grupo de Colheita Solidária em Machadinho 
– 8. Produtores colhem 250 arrobas por dia, a R$1,50 
/arroba. 

 
Figura 3 - Indústria Ervateira da Camol em 
Machadinho. 

 

4 Expansão Regional do SAF/Cambona 4 

 

No ano de 2009 deu-se continuidade no trabalho de divulgação do sistema agroflorestal para 

outros municípios, com o objetivo de viabilizar a expansão do programa para a região do nordeste 

gaúcho, através da motivação dos produtores. Através de excursões técnicas organizadas pela 

Apromate e Emater-RS, o projeto recebeu 158 produtores oriundos de 7 municípios para 

conhecerem os resultados técnicos e econômicos do sistema agroflorestal em Machadinho. 
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Figura 4 - Excursão técnica de produtores de                               
Novo Barreiro-RS/ 2009                                                                

Figura 5 – Professoras Rurais de Fraiburgo SC/2009

 

 

5 Eventos realizados 2009/Premiações 

 

Em 2009 foi feito filmagens do Projeto Agroflorestal Cambona 4 para veiculação no programa 

Globo Rural daquela emissora, o que após a sua edição será exibido em 2010. 

 

Foram realizados cursos sobre o Projeto Agroflorestal Cambona 4 nos Municípios de Espigão Alto 

/Putinga / Arvorezinha/ Novo Barreiro no Rio Grande do Sul – com a presença de produtores 

rurais, empresários do ramo e representantes de entidades públicas e privadas com a participação 

de 190 pessoas.  

 

Em 18/11/2009 – foi realizado evento técnico sobre erva mate com o tema: Sustentabilidade 

Econômica, Social e Ambiental do SAF CAMBONA 4.- reunindo 79 produtores de erva mate da 

região. 

 

O projeto do Sistema Agroflorestal Cambona 4 foi contemplado com o Prêmio Expressão de 

Ecologia - Manejo Florestal: 

 

Matéria publicada no Site da Embrapa: 

Projeto Sistema Agroflorestal Cambona 4 ganha Prêmio Expressão de Ecologia 2009 

(05/10/2009)  
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A Editora Expressão divulgou na sexta-feira (2) os vencedores do 17º Prêmio Expressão de 
Ecologia. O Consórcio Machadinho com o Projeto Sistema Agroflorestal Cambona 4 foi o grande 
vencedor na categoria Manejo Florestal. 

O Sistema premiado é um projeto que integra o Programa Florestal e Ambiental do Nordeste 

Gaúcho, desenvolvido na região da Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense 

(Amunor) e realizado em parceria pela Associação dos Produtores de Erva-mate de Machadinho 

(Apromate), Consórcio Machadinho responsável pela Usina Hidrelétrica de Machadinho, Embrapa 

Florestas, Emater/RS-Ascar, Cooperativa Tritícola Mista Ourense Ltda - Camol e Amunor. O 

projeto consiste em plantar erva-mate consorciada com árvores nativas, procurando reconstituir o 

habitat natural da planta.  

Em 2000, os pesquisadores da Embrapa Florestas e Emater começaram a estudar a origem da 

erva-mate em uma propriedade rural de Machadinho. Depois de testes de DNA, eles identificaram 

as matrizes – masculina e feminina – que originavam uma erva-mate com qualidade superior às 

demais da região. A ervateira matriz recebeu o nome de Cambona 4. Depois disso, as plantas 

masculina e feminina foram clonadas por enraizamento de estacas. Esses clones formaram o 

pomar de sementes da primeira progênie bi-parental do Brasil, isto é, quando se conhece o pai e 

mãe da planta. 

Os objetivos do projeto, que originaram o trabalho, são conciliar a preservação do meio ambiente 

com o desenvolvimento econômico; gerar emprego e renda no meio rural; preservar as espécies 

nativas da região; reproduzir o habitat natural para a fauna; incentivar a agricultura familiar e, 

consequentemente, a fixação do homem no campo e substituir a erva-mate nativa pela erva-mate 

Cambona 4 de melhor qualidade e preço no mercado. Atualmente, a indústria de beneficiamento 

da erva-mate Cambona processa, por mês, 2,3 milhões de quilos do produto e vende 800 mil 

quilos de erva. 
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O empreendimento já recebeu também o Prêmio Brasil de Meio Ambiente, do Jornal do Brasil, em 

2007, e em outro em 2008, do VII Prêmio LIF - Liberdade, Igualdade, Fraternidade - de 

Responsabilidade Social, da Câmara de Comércio França-Brasil. A Usina Hidrelétrica 

Machadinho, com potência instalada de 1.140 MW, está localizada no Rio Pelotas, na divisa entre 

os municípios de Piratuba, em Santa Catarina, e Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul. 

Para o chefe adjunto de P & D da Embrapa Florestas, Ivar Wendling, “esse prêmio é mais um 

reconhecimento da participação da nossa Unidade nos trabalhos desenvolvidos em parceria com 

a APROMATE”. 

6 Sobre o prêmio  

O Prêmio Expressão de Ecologia foi criado em 1993 pela Editora Expressão, um ano após a 

Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro - Eco 92 – com objetivo de divulgar as 

ações ambientais das empresas e incentivar que outras seguissem o mesmo caminho. 

 

 

 

 


