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Entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2021 uma comitiva composta 

por representantes da Organização das Nações Unidas da Alimentação 

e Agricultura (FAO) no Brasil foi recebida por instituições signatárias do 

Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate 

como etapa para a obtenção do reconhecimento internacional deste 

sistema agrícola como SIPAM – Sistemas Importantes do Patrimônio 

Agrícola Mundial –, concedido pela FAO.

O objetivo geral do Programa SIPAM (ou GIAHS em inglês) é identificar 

e salvaguardar sistemas agrícolas relevantes juntamente com suas 

paisagens, sua agrobiodiversidade e cultura e conhecimentos associados. 

No desenvolvimento de uma candidatura para o reconhecimento de um 

sistema agrícola como um SIPAM, os proponentes submetem um dossiê 

que descreve detalhadamente o sistema e estabelecem um programa 

de longo prazo, chamado Plano de Ação de Conservação Dinâmica, para 

apoiar esses sistemas e aumentar os benefícios globais, nacionais e 

locais derivados de sua conservação dinâmica e gestão sustentável. 

Para atingir esse objetivo, o programa SIPAM busca: (i) reconhecer a nível 

global e nacional a importância dos sistemas de patrimônio agrícola; 

(ii) melhorar a compreensão das ameaças que esses sistemas agrícolas 

estão enfrentando e os benefícios que proporcionam em todos os 

níveis; (iii) capacitar comunidades agrícolas locais, além das instituições 

locais e nacionais, para conservar e administrar o SIPAM, gerar renda e 

agregar valor econômico aos bens e serviços de tais sistemas de forma 

sustentável; (iv) identificar maneiras de mitigar os riscos da perda da 

biodiversidade e o conhecimento tradicional; (v) fortalecer a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais, reduzindo 

a vulnerabilidade às mudanças climáticas, melhorando a agricultura 

sustentável e o desenvolvimento rural e, como resultado, contribuindo 

para a segurança alimentar e redução da pobreza; (vi) aumentar os 

benefícios derivados pelas populações locais da conservação e uso 

sustentável de seus recursos e seus sistemas, entre outros.*

*Para mais informações: 

https://www.fao.org/giahs/es/
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A visita da comitiva consistiu em importante momento para a avaliação 

da FAO em reconhecer as potencialidades e adequações dos sistemas 

tradicionais e agroecológicos de erva-mate aos cinco critérios centrais 

considerados fundamentais para o reconhecimento SIPAM, que são 

relatados e avaliados pelo comitê científico da instituição (Scientific 

Advisory Group, SAG), composto por um membro de cada continente. 

Os critérios são: segurança alimentar e meios de subsistência; 

agrobiodiversidade; conhecimentos locais e tradicionais; sistemas de 

valores e organização social; paisagem cultural.

A comitiva foi composta por Rafael Zavala, representante da FAO no 

Brasil, Marcello Broggio, oficial do programa SIPAM na FAO Brasil, Patrícia 

Bustamante, pesquisadora da Embrapa e membro do comitê científico 

avaliador da FAO, além de Aline Czezacki, oficial de comunicação da 

FAO no Brasil. Esteve acompanhando a comitiva Ian Thompson, Diretor 

da The Nature Conservancy Brasil, como convidado. 

A chegada da comitiva se deu no final do dia 9 de dezembro e as 

atividades relacionadas às visitas técnicas iniciaram-se pela manhã 

do dia 10, com a visita à propriedade da agricultora agroecológica 

Teresinha dos Santos Lima, situada na comunidade de Arroio Grande, 

em Irati. Ao longo da viagem entre Curitiba e a comunidade rural em 

Irati, a comitiva esteve assessorada pela professora Alessandra Izabel 

de Carvalho, do Departamento de História da UEPG, Evelyn Nimmo, 

Presidente do CEDErva, e por André Lacerda e Augusta Rosot da 

Embrapa Florestas. 

A visita à propriedade de Teresinha consistiu em uma importante 

introdução às variadas características de manejo de erva-mate 

existente nos sistemas tradicionais e agroecológicos. Em uma pequena 

propriedade, boa parte da área florestada é ocupada por um erval 

adensado, e ainda na propriedade pôde-se verificar a variedade 

de alimentos produzidos, incluindo o almoço, feito com alimentos 

IRATI
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produzidos na propriedade ou em propriedades vizinhas. Dona 

Teresinha é associada da Associação ASSIS (Associação dos Grupos 

de Agricultores Ecológicos São Francisco de Assis), uma associação de 

agricultores agroecológicos signatária do Observatório dos Sistemas 

Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate, e sua propriedade está 

cadastrada e mapeada pelo dossiê encaminhado para a FAO como 

requisito ao reconhecimento SIPAM.

Na propriedade de Dona Teresinha, importantes aspectos foram 

discutidos. Como exemplo, pode-se mencionar as dinâmicas de 

regeneração florestal e o papel da erva-mate dentro deste processo, 

a relevância da organização social e envolvimento comunitário 

aplicado nos manejos da erva-mate (desde a coleta de sementes 

até a colheita das folhas de árvores plantadas em adensamentos 

e mesmo o processamento), os enfrentamentos agroecológicos 

(combate a discriminações, engajamento em causas ambientais), 

além de apresentações artísticas e culturais locais relacionadas à 

erva-mate tradicional e agroecológica. 

Neste primeiro momento estiveram presentes, além dos membros 

da comitiva e participantes já mencionados acima, representantes de 

sindicatos locais (São João do Triunfo, São Mateus do Sul), FETRAF-

PR, ICMBio, MPT-PR, ASSIS, Coletivo Triunfo, AS-PTA, ReSA, IDR-PR e 

ECOARAUCÁRIA. Abaixo, algumas fotografias referentes à primeira visita:

Dra. Margaret Matos de 
Carvalho, procuradora-
chefe do Ministério 
Público do Trabalho 
do Paraná, discutindo 
a importância dos 
sistemas tradicionais 
e agroecológicos para 
enfrentar o uso de 
agrotóxicos.
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Evelyn Nimmo, Presidente do CEDErva, mostrando a regeneração nativa nos sistemas tradicionais.

A visita incluiu apresentações artísticas e culturais locais relacionadas à erva-mate tradicional e agroecológica.  
Dona Teresinha dos Santos Lima, agricultora agroecológica, mostrando as atividades da Associação ASSIS na propriedade  
e na comunidade.
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Na parte da tarde, a partir das 13:30, a comitiva se reuniu a um grupo 

ainda maior (com a aplicação de todas as medidas sanitárias para 

a contenção da pandemia de COVID-19), dentro do ginásio do IFPR 

Campus Irati, para participação no evento de lançamento do Plano de 

Conservação Dinâmica do projeto SIPAM dos Sistemas Tradicionais 

e Agroecológicos de Erva-mate na Floresta com Araucária, Brasil. O 

evento consistiu em um grande ato com presença de autoridades 

públicas e de representações institucionais e comunitárias. No evento, 

a comitiva da FAO apresentou à plateia o que são os SIPAM, assim 

como os critérios e etapas no processo de reconhecimento. Todos os 

membros da comitiva fizeram uso da palavra. 

O evento se estruturou em painéis, com apresentações e 

manifestações de convidados que duraram cerca de 10 minutos 

cada, sendo a cerimônia conduzida pelo professor Joaquim Morais, 

do IFPR-Irati, e pela Dra. Margaret Matos de Carvalho, procuradora-

chefe do MPT-PR. O evento iniciou-se com a mística camponesa, 

cerimônia tradicional nas reuniões de agricultores da região, 

seguida de um benzimento feito por Eva Portela, integrante do MaSa, 

Movimento das Aprendizes da Sabedoria, que reúne benzedeiras e 

curadoras da região Centro-Sul.

Além das apresentações dos membros da comitiva FAO, também se 

manifestaram: Ednilson Pereira Gomes (Técnico do IDR-PR), Ana Cláudia 

Radis (Diretora do IFPR Campus Irati), Evelyn Nimmo (Presidente 

do CEDErva), Sílvia Mara Woiciechowski (Agricultora e Presidente 

do Sindicato de Trabalhadores de Agricultura Familiar – São João 

LANÇAMENTO DO PROJETO 
SIPAM SISTEMAS TRADICIONAIS 

E AGROECOLÓGICOS DE  
ERVA-MATE NA FLORESTA  
COM ARAUCÁRIA, BRASIL
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do Triunfo), Dimas Gusso (Presidente da Articulação Puxirão dos 

Povos Faxinalenses), Letícia Lima (Técnica da Secretaria Municipal de 

Agricultura de Rio Azul), Nelson Florentino (Associação Comunitária 

da Aldeia Rio d’Areia), Elizandro Krajczyk (Presidente da FETRAF-PR), 

Natalino Souza (Presidente do IDR-PR, representando Secretário de 

Agricultura do Paraná), Júnior Benato (Prefeito de Inácio Martins, 

presidente da AMCESPAR).

Estavam presentes na plateia: Raimundo Gnatkowski (Secretário 

Municipal de Abastecimento de Irati, representando o Prefeito 

municipal), Miguel Sanchez Neto (Reitor da UEPG), Leandro Jasinski 

(Prefeito de Rio Azul), Tiago Kruchelski Huk (Secretário do Meio 

Ambiente do São Mateus do Sul), Thiago Gomes (Diretor da Guayakí 

Yerba Mate Brasil), Erich Schaitza (Chefe-geral da Embrapa Florestas), 

demais representantes da Embrapa, Dra. Vânia Cirino (Diretora de 

pesquisa do IDR-PR), demais representantes do IDR-PR, representantes 

da AS-PTA, representantes da ReSa, representantes do Quilombo Campina 

dos Pardos, representantes das Terras Indígenas Rio d’Areia e Marrecas, 

membros da ASSIS, representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais e de Agricultura Familiar de Irati, São Mateus do Sul e São João 

do Triunfo, representantes da Secretaria Estadual de Abastecimento, 

representantes do IAT, representantes da FUNAI, representantes do The 

Nature Conservancy Brasil e membros do CEDErva.

A sequência de apresentações seguiu até às 17:30 horas e foram 

discutidas questões sobre a formação de parcerias e ações integradas 

entre membros signatários do Observatório e comunidades partícipes 

do projeto SIPAM. Ao mesmo tempo que foram escutadas demandas 

de grupos sociais, foram também apresentadas estratégias para a 

execução do plano de conservação dinâmica, além das formalidades 

de assinaturas de documentos entre entidades, tais como os planos 

de cooperação entre IDR-PR e UEPG no manejo de acervos históricos 

referentes à erva-mate tradicional e agroecológica e o acordo 

de cooperação técnica entre IDR-PR e Embrapa Florestas para o 

desenvolvimento e replicação de modelos de restauração produtiva 

e de produção de erva-mate tradicional.

As imagens seguintes ilustram o evento realizado e a forma como foi 

estruturado.
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Participantes do Lançamento do Plano de Conservação Dinâmica no IFPR Campus Irati.

Rafael Zavala, 
representante da FAO 
no Brasil, discutindo 
as suas impressões 
sobre os sistemas 
tradicionais.
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Nelson 
Florentino da 
Comunidade 
Indígena de Rio 
d’Areia.

Participantes do 
Lançamento.
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No dia 11 de dezembro a comitiva seguiu para a realização de mais 

duas atividades de campo. A primeira visita ocorreu pela parte 

da manhã no Faxinal do Emboque, uma comunidade faxinalense de 

São Mateus do Sul. Lá, a comitiva foi recebida pela família Wenglareck 

membros do projeto SIPAM, que mostrou as práticas de manejo do 

erval e uso do solo bastante específicos de comunidades faxinalenses, 

especialmente pela criação de animais soltos nos ervais. Na ocasião, 

também foram discutidas questões que permeiam problemas 

jurídicos e legislação do uso de madeiras oriundas do erval para lenha, 

um problema relevante para a comunidade faxinalense e demais 

comunidades erveiras. A comitiva da FAO se mostrou interessada 

na manutenção dos remanescentes da floresta com Araucária como 

ferramenta para conservação dos corpos hídricos e dos solos, e ainda 

na forma de produção animal integrada à agricultura agroecológica, 

conforme a postagem nas redes sociais da FAO Brasil.*
No faxinal a comitiva pôde desfrutar novamente de uma refeição 

agroecológica, produzida com alimentos oriundos das famílias 

agricultoras locais, incluindo carne de porco faxinalense e suco dos 

frutos da guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa), árvore nativa 

da Floresta com Araucária, demonstrando parte da potencialidade 

de utilização econômica de plantas nativas que ainda necessitam de 

suporte e reconhecimento. As imagens que seguem buscam retratar a 

visita da comitiva ao Faxinal do Emboque, onde estiveram presentes 

representantes do IDR-PR, Embrapa Florestas, UEPG, Sindicatos de 

São Mateus do Sul e São João do Triunfo, membros do CEDErva, 

representantes do IFPR-Irati, FETRAF-PR, Articulação Puxirão dos 

Povos Faxinalenses, The Nature Conservancy Brasil e do ICMBio.

SÃO MATEUS DO SUL

*https://twitter.com/
FAOBrasil/status/14698249
85883721728?cxt=HHwWg
IC-2bCC7-UoAAAA
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Uma muda 
de erva-mate 
crescendo na 
sombra da 
Floresta com 
Araucária.
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Paulo Wenglarek na sua propriedade 
na Faxinal de Emboque.

A missão discutindo a importância de conhecimento tradicional no manejo  
da erva-mate.

A missão em Emboque.
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A visita final da comitiva da FAO foi realizada na propriedade 

da família Kosloski e Silva, na comunidade Barra Bonita, no 

município de São João do Triunfo. Na propriedade a família gere uma 

agroindústria familiar, onde processam e embalam erva-mate para 

chimarrão. A erva-mate produzida pela família é comercializada para 

mais de oito estados do país, e é a única erva-mate comercializada 

na região com selo de produto orgânico através de certificação 

participativa. A ervateira Kosloski e Silva também é signatária do 

Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-

mate e a propriedade está mapeada no dossiê encaminhado para 

avaliação da FAO.

Nesta atividade, a comissão avaliativa da FAO pôde conhecer as 

instalações de uma unidade de processamento de erva-mate em 

escala de agroindústria familiar. Os membros da comitiva puderam 

escutar os relatos dos membros da família e observar todas as etapas 

que envolvem desde o sapeco, a secagem, a trituração, a separação, 

a torrefação – no caso da produção de chá mate –, a embalagem 

e selagem do produto. Além disso, parte da comitiva pôde realizar 

uma caminhada pelo erval manejado há três gerações pela família e 

conhecer os tipos de manejos e podas de erveiras.

No final da caminhada a comitiva ainda desfrutou de um lanche em 

que a erva-mate foi utilizada como base: bolos de erva-mate, doces 

de erva-mate e diferentes chás feitos com erva-mate, mostrando 

assim outras possibilidades de utilização da planta na alimentação. 

Nesta visita, estiveram presentes as mesmas representações que 

acompanharam a visita ao Faxinal do Emboque, junto com o Fábio 

Hoffmann da Secretaria de Agricultura do São João do Triunfo.

As imagens seguintes mostram parte das atividades desta etapa da 

missão da FAO.

SÃO JOÃO DO TRIUNFO
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João Negir Kosloski e Silva recebendo as visitas no pátio de erva-mate verde na agroindústria familiar de erva-mate.

 A missão na propriedade da família Kosloski e Silva.Demonstração do processo de canchear 
erva-mate na agroindústria Kosloski e Silva.
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As delícias da 
Dona Lucília feitas 
com erva-mate.
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Após o encerramento da atividade, a comitiva da FAO seguiu para 

Curitiba, de onde saíram os voos de retorno para a capital federal 

e demais destinos. Os principais encaminhamentos ao fim da visita 

da comitiva foram muito positivos no que diz respeito à candidatura 

SIPAM dos sistemas tradicionais e agroecológicos de erva-mate, pois 

segundo Patrícia Bustamante, os sistemas de erva-mate atendem 

todos os critérios estabelecidos pela FAO, permitindo que se aguarde 

com otimismo o avanço do reconhecimento.

O processo de avaliação do atendimento aos cinco critérios SIPAM 

para os sistemas tradicionais e agroecológicos de erva-mate 

envolveu a elaboração e posterior envio do Dossiê e o Plano de 

Conservação Dinâmica para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) do governo federal, fato este que ocorreu 

logo depois do enceramento do evento em dezembro 2021. 

Algumas correções e ajustes provavelmente serão propostos para o 

Dossiê, assim como adaptações ao Plano de Conservação Dinâmica 

– cujas ações previstas para os próximos cinco anos relacionam-se 

ao estabelecimento e assinatura de novos acordos de cooperação 

local. Espera-se a recomendação do MAPA para que os documentos 

apresentados sejam encaminhados ao comitê técnico consultivo da 

FAO, dando prosseguimento ao processo de reconhecimento dos 

Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate na Floresta 

com Araucária, Brasil, como um Sistema Importante para o Patrimônio 

Agrícola Mundial.
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NOTÍCIAS 
RELACIONADAS À 

VISITA DA COMITIVA 
DA FAO:

• https://brasil.un.org/pt-br/164312-fao-avalia-reconhecimento-interna-

cional-de-sistema-tradicional-e-agroecologico-de-producao  

(Site das Nações Unidas no Brasil)

• https://dcmais.com.br/parana/agencia-da-onu-visita-campos-gerais-

-nesta-semana/   

(Jornal DC Mais, Ponta Grossa)

• https://agromais.band.uol.com.br/videos/cultivo-de-erva-mate-pode-

-ganhar-reconhecimento-da-fao-17004545  

(Site Agromais, UOL)

• https://www.fetrafparana.org.br/2021/12/13/fao-estuda-reconhecer-o-sis-

tema-tradicional-e-agroecologico-de-erva-mate-no-parana/  

(Site FETRAF Paraná)

• https://www.gazetadopovo.com.br/parana/produtores-tradicionais-de-

-erva-mate-no-parana-buscam-reconhecimento-onu/  

(Jornal Gazeta do Povo, Curitiba)

• https://www.prt9.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-pr/45-noti-

cias-prt-curitiba/1700-agencia-da-onu-avalia-reconhecimento-interna-

cional-de-sistema-tradicional-e-agroecologico-de-producao-de-erva-

-mate-no-parana  

(Portal do Ministério Público do Trabalho no Paraná)

https://brasil.un.org/pt-br/164312-fao-avalia-reconhecimento-internacional-de-sistema-tradicional-e-agroecologico-de-producao 
http://dcmais.com.br/parana/agencia-da-onu-visita-campos-gerais-nesta-semana/  
https://agromais.band.uol.com.br/videos/cultivo-de-erva-mate-pode-ganhar-reconhecimento-da-fao-17004545 
https://www.fetrafparana.org.br/2021/12/13/fao-estuda-reconhecer-o-sistema-tradicional-e-agroecologico-de-erva-mate-no-parana/ 
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/produtores-tradicionais-de-erva-mate-no-parana-buscam-reconhecimento-onu/ 
https://www.prt9.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-pr/45-noticias-prt-curitiba/1700-agencia-da-onu-avalia-reconhecimento-internacional-de-sistema-tradicional-e-agroecologico-de-producao-de-erva-mate-no-parana 
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• https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-eventos/-/evento/458042/

sistemas-tradicionais-e-agroecologicos-de-erva-mate-na--floresta-com-

-araucaria-brasil  

(Site da Embrapa)

• https://d.arede.info/ponta-grossa/404845/uepg-apoia-projeto-de-erva-

-mate-como-patrimonio-mundial  

(Jornal A Rede, Ponta Grossa)

• https://www.uepg.br/erva-mate-sipam/  

(Site UEPG)

• https://mobile.twitter.com/FAOBrasil/status/1469387389151891459  

(Twitter da FAO Brasil)

• https://www.souagro.net/erva-mate-producao-do-pr-pode-ter-reconhe-

cimento-internacional/  

(Portal Sou Agro)

• https://www.cantuemfoco.com.br/2021/12/erva-mate-tradicional-e-a-

groecologica.html  

(Site Cantu em Foco, Cantu-PR)

• https://redeclima.tv.br/uepg-apoia-projeto-de-reconhecimento-da-pro-

ducao-da-erva-mate-como-patrimonio-mundial/  

(Site TV RedeClima)

• https://www.cederva.org/post/cederva-acompanha-miss%C3%A3o-

-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-da-fao-brasil-para-sistemas-tradicio-

nais-de-erva-mate  

(Site CEDErva)

• https://boletimagroregional.com/noticias/modo-de-producao-da-erva-

-mate-paranaense-pode-ganhar-reconhecimento-internacional/  

(Boletim Agro Regional, Irati-PR)

• Além de divulgação pela Rádio Najuá, com sede em Irati e alcance em 

30 municípios da região Centro-Sul do Paraná.

https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-eventos/-/evento/458042/sistemas-tradicionais-e-agroecologicos-de-erva-mate-na--floresta-com-araucaria-brasil 
https://d.arede.info/ponta-grossa/404845/uepg-apoia-projeto-de-erva-mate-como-patrimonio-mundial
https://www.uepg.br/erva-mate-sipam/
https://mobile.twitter.com/FAOBrasil/status/1469387389151891459 
https://www.souagro.net/erva-mate-producao-do-pr-pode-ter-reconhecimento-internacional/ 
https://www.cantuemfoco.com.br/2021/12/erva-mate-tradicional-e-agroecologica.html 
https://redeclima.tv.br/uepg-apoia-projeto-de-reconhecimento-da-producao-da-erva-mate-como-patrimonio-mundial/ 
https://www.cederva.org/post/cederva-acompanha-miss%C3%A3o-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-da-fao-brasil-para-sistemas-tradicionais-de-erva-mate 
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O Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate agradece a 

disposição e acolhimento das famílias de agricultores visitadas ao longo da missão, 

principalmente Dona Teresinha dos Santos Lima, a família Wenglarek e a família Kosloski 

e Silva. Também agradecemos a participação de todos as prefeituras, instituições e 

entidades parceiros do projeto, especialmente Júnior Benato, Marcello Broggio, Rafael 

Zavala, Ian Thompson, Patrícia Bustamante, Dra. Vânia Cirino, Natalino Souza, Erich 

Shaitza e Ana Cláudia Radis. A realização do evento não seria possível sem a dedicação 

dos membros do Grupo de Trabalho SIPAM: Evelyn Nimmo, Bernardo Vergopolem, 

Nelson Dias da Silva, Ricardo Gomes Luiz, João Francisco Nogueira, Brenda Rotter, 

Fernando Bertani, Demerval Pessin de Farias (Zé Carioca), Ednilson Pereira Gomes, 

André Lacerda, Augusta Rosot, Thiago Gomes, Margaret Matos de Carvalho, Alessandra 

Izabel de Carvalho, Robson Laverdi, Letícia Ferraz de Lima, Anderson de Lima Popuaski, 

Everton Moller, Silvia Mara Woiciechowski, João Luis Dremiski, Anésio da Cunha Marques 

e Roger Milleo. O evento foi apoiado pelo Laurier Centre for Sustainable Food Systems, 

Wilfrid Laurier University, Canadá, e o Ministério Público do Trabalho do Paraná.
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