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O conhecimento da área de distribuição de algumas espécies ind ígenasprioritárias e a ca-
racterização básica de seu habitat preferencial em muito poderão contribuir para indicações sobre
o êxito em plantios, bem como orientar asetapas iniciais de conservação genética.

A metodologia utilizada para o zoneamento geográfico da erva-mate baseou-senasseguin-
tes fontes de informação: revisão bibliográfica, observaçõesde viagens e consultas a herbários, es-
pecialistas, instituições públicas e empresas.

Os estados brasileiros de ocorrência natural da erva-mate compreendem a região centro-sul
do Brasil. A começar do centro-sul do Rio Grande do Sul, segue por todo o Estado de Santa Cata-
rina, com exceção da mata atlântica e bacia do rio Uruguai. Atinge o Estado do Paraná, não ocor-
rendo na região norte e costeira. Estende-sepelo Estado de São Paulo, limitando-se, contudo, à
pequena região no sudeste, limftrofe com o Estado do Paraná. Ainda emSão Paulo e parte de Mi-,
nas Gerais, aparece em pontos esparsose altitudes elevadas.A oeste do país, atinge o sul do Mato
Grossodo Sul, Paraguai e território de Missiones, na Argentina.

A erva-mate vegeta preferencialmente entre as latitudes de 210 a 300S e longitudes de
48030' e 56010' W, em regiões de altitudes acima de 400 m, podendo,' ocasionalmente, ocorrer
em altitudes menores. Segundo a classificação de Kõeppen, são climas pluviais, temperados, com
chuva em todos os mesesdo ano, ou seco no inverno, em alguns locais, com temperatura média
anual em torno dos 220C. '

Através da superposição da área de ocorrência natural sobre mapas de relevo, estrutura
geológica, climatológica, solos, bioclimático e de vegetação, ficarão 'caracterizados os índices
ecológicos preferenciais da espécie.
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