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1. ERVA-MATE NA GASTRONOMIA 
Texto: SEAPDR (Adaptado de Gallon, L. A., Ibramate/Fundomate, 2015)  

 

Que a erva-mate tem como principal destino 
o chimarrão, todo gaúcho sabe. Porém, sendo 
uma planta tão completa, não poderíamos deixa-la 
de incluir em nossa alimentação, para além do 
chimarrão. No mercado atual, já existem diversos 
produtos, que levam em sua composição a erva-
mate; especialmente no ramo de bebidas, como 
cervejas, chás (prontos para beber) e energéticos. 
Também vem sendo incluída em produtos 
alimentícios sólidos, como sorvetes, pães e pratos 
culinários. 

Neste aspecto, iniciamos a divulgação, 
neste espaço, de uma série de receitas culinárias, 
a fim de despertar e divulgar as variadas 
possibilidades de inclusão da erva-mate em nossa 
alimentação. 

Para as receitas, deve-se utilizar o pó de 
erva-mate, obtido da erva-mate processada para 
chimarrão, peneirada em malha fina. Também 
pode ser obtido o extrato líquido das folhas ou de 
erva-mate processada, com o uso de água, álcool 
de cereais ou mesmo de infusão em bebida 
alcóolica. 

Deve-se sempre utilizar erva-mate 
proveniente da marca de sua confiança, 
preferencialmente que seja certificada e orgânica.  

Para o pó, são dois tipos de granulometria 
consideradas nesta série de receitas: Pó fino 
(granulometria de farinha) e pó médio 
(granulometria de café).  

Devem ser observados os cuidados básicos 
de higiene a qualidade, através das boas práticas, 
visando a segurança alimentar e qualidade à 
aplicação das receitas.  

Para evitar oxidação e perda nutricional, 
tanto o pó da erva-mate, quanto o extrato deverão 
ser acondicionados ao abrigo da luz até serem 
utilizados. 
 
Cuca Rápida de Erva-mate 

 
Ingredientes 
2 ovos; 2 xícaras de açúcar; 11/2 xícara de 
leite; 1 pitada de sal; 4 colheres de nata (ou 
manteiga derretida); 4 colheres de pó de 
erva mate (tipo fino); 21/2 xícaras de farinha 
de trigo peneirada; 1/2 xícara de farinha de 
milho; 2 colheres de fermento químico; 
raspas de um limão galego (ou siciliano). 

 
Modo de preparo 
Junte os ovos, o açúcar, o sal, a nata (ou 
manteiga) e bata bem, acrescentando leite. Após 
homogeneizado acrescente a farinha de trigo, o pó 
de erva-mate e o fermento, misture até 
homogeneização. Coloque em forma untada e 
polvilhada com farinha de trigo ou milho, cobrindo 
a massa com a cobertura de sua preferência.  
Leve ao forno à 190ºC por 40 a 45 minutos. 
 
Sugestão de Farofa para cobertura 
Misture 5 colheres (sopa) de açúcar; 3 a 4 
colheres de farinha de trigo, uma colher de erva-
mate em pó (tipo médio ou fino) 1 colher de nata; 2 
colheres de manteiga e raspas de limão galego à 
gosto. Após esfarele e coloque sobre a massa no 
momento de coloca-la ao forno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DA ERV A-MATE APROVA PROPOSTA QUE 

QUALIFICA O FUNDOMATE 
Texto: Ascom/SEAPDR  

(https://www.agricultura.rs.gov.br/reuniao-extraordinaria-da-camara-setorial-da-erva-mate-aprova-proposta-que-qualifica-o-fundomate) 
 

Os representantes da Câmara Setorial da 
Erva-Mate, em reunião extraordinária virtual na 
manhã do dia 12 de julho (segunda-feira) 
aprovaram por unanimidade a proposta de Projeto 
de Lei que altera a Lei do Fundomate (Lei nº 
14.185/2012), elaborada pela Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(SEAPDR), com base em discussões e demandas 
apresentadas pelo setor ervateiro.  

O projeto de lei inclui as seguintes 
alterações: 

• Isenção da taxa de pagamento do 
Fundomate de 01/06/2021 a 31/12/2021; 

• Utilização do crédito fiscal derivado das 
operações de exportação de erva-mate 
para a aquisição de máquinas, 
equipamentos e materiais para 
embalagens, bem como para insumos do 
processo produtivo; 

• Atualização da composição do Conselho 
Deliberativo do Fundomate, incluindo um 
representante do departamento de Gestão 
dos Fundos da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural; 

• Alteração no artigo 16 da Lei do 
Fundomate, que determina que a 
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Secretaria-Executiva do Fundo será 
nomeada pelo Governador do Estado 
através da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural. 

A proposta será encaminhada à 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), para em 
seguida ser analisada pela Secretaria da Fazenda, 
Casa Civil e posteriormente será enviada à 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

Após a deliberação e aprovação do projeto, 
representantes da Câmara Setorial ainda 
discutiram, nos assuntos gerais, a importância da 
discussão sobre como será a contribuição para o 
Fundo a partir de 2022 e uma proposta de 
readequação da publicação do Informativo Roda 
do Mate, o qual estaria prejudicando as atividades 
de exportação ao proporcionar informações 
excessivamente detalhadas sobre o tema. 

Estiveram presentes na reunião: 
Associação dos Amigos e Parceiros da Erva-mate 
do Polo Alto do Vale do Taquari (AA Erva-Mate), 
Emater, Empresa Baldo, Federação das 
Associações de Municípios do RS (Famurs), 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
RS (Fetag/RS), Instituto Brasileiro da Erva-Mate 
(Ibramate), Sindicato da Indústria do Mate no 

Estado do Rio Grande do Sul (Sindimate-RS), 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (SEDETUR) e representantes da 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (SEAPDR). 

 
 
 

 
Câmara Setorial da Erva-mate reuniu-se virtualmente para 
discussão de proposta de qualificação do FUNDOMATE.  
Foto : Evandro Oliveira/Divulgação SEAPDR. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE J UNHO 2020/2021 
 

Tabela 01: Faturamento, volume e total de destinos das exportações brasileiras de erva-mate do mês de junho de 2020 e 2021 
2020 2021 

Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg 
RS 9  $ 5.141.808  2.909.640  $ 1,77  10 $ 5.767.561  3.375.544   $ 1,71  
PR 8 $ 796.084  441.247  $ 1,80  12 $ 1.727.184  1.154.094   $ 1,50  
SC 6 $ 574.094  430.579  $ 1,33  9 $ 719.153  470.706   $ 1,53  
MS 1 $ 26.757  27.425  $ 0,98  0 - -     -  

D+ Estados 24 $ 175.187  62.145  $ 2,82  23 $ 41.698  10.247   $ 4,07  
Total  48 $ 6.713.930  3.871.036  $ 1,73  54 $ 8.255.596  5.010.591   $  1,65  

Total Mês anterior (maio/2021) $ 9.134.230  5.446.127   $ 1,68  
Fonte: comexstat.mdic.gov.br 
 
FATURAMENTO (US$) : 
 

     22,96%, ante jun/2020; 
 

     -10,0%, ante mai/2021; 

VOLUME: 
 

    29,44%, ante jun/2020; 
 

    -8,00% ante mai/2021; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

   -5,00%, ante jun/2020; 
 

    -1,76%, ante mai/2021. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

4. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE J UNHO 2020/2021 
 
Tabela 02: Origem e destino das importações brasileiras de erva-mate no mês de maio de 2020 e 2021 

País de Origem Estado Importador 
2020 2021 

Custo (US$)  Volume (Kg)  US$/Kg Custo (US$)  Volume (Kg)  US$/Kg 

Paraguai PR - - - $ 44.520 24.600 $ 1,80 
Polônia SC - - - $ 30.676 10.500 $ 2,92 

Total  - - - $ 75.196 36.100 $ 2,08 
Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
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5. INDICADORES 
 
UPF-2021: R$ 21,1581  
Dólar¹ em 29.07 (17:00) R$ 5,079 (¹ Dólar Comercial) 
Euro em 29.07 (17:00) R$ 6,058  

 
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústri a para 
junho e julho  2021 (Prospecção Emater):  

Região/Polo 
Junho  Ju lho 

Geral  Cambona 4  Geral  Cambona 4  

Missões/Celeiro 23,00 - 23,50 - 
Alto Uruguai 23,00 - 23,00 - 

Nordeste Gaúcho 20,00 22,00 20,00 22,00 
Alto Taquari 21,00 - 21,50 - 

Região dos Vales 18,00 - 18,00 - 
Média Estado  21,00 22,00 21,20 22,00 

¹ Valores médios em R$ pagos pela arroba (@) de folha verde posta na indústria erva-mate cultivada, 
segundo prospecção Emater Regional Passo Fundo (Eng.º Agrº. Ilvandro Barreto). 

 

 
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate cultivada, entregue na 
indústria para o período abr-jul /2021 (Prospecção 
SEAPDR):  

Região/Polo 
Cultivada 

abr mai jun jul 
Missões/Celeiro * * 23,00 23,00 

Alto Uruguai 21,67 23,50 23,67 24,71 
Nordeste Gaúcho 20,80 21,25 22,00 23,00 

Alto Taquari 19,70 19,90 19,00 20,75 
Região dos Vales 17,33 17,75 17,00 17,00 

Média² Estado  19,97 20,23 21,54 22,74 
¹ Valores médios em R$ pagos pela arroba (@) de folha verde de erva-mate cultivada posta na 
indústria, declarados em resposta voluntária à pesquisa direta, via e-mail, às industrias e 
Associações de produtores, realizada pela SEAPDR; 
² Médias considerando todas as respostas recebidas no mês; 
* Cotações não informadas (sem resposta aos e-mails de pesquisa enviados); 

 
Obs .: Preços médios aferidos podem diferenciar entre prospecção Emater e SEAPDR, em virtude de metodologia amostral e 
número de respostas recebidas à pesquisa realizada por cada instituição. 
 

 

 
 
 

ATENÇÃO!!! 
 

A contar das edições seguintes o Informativo Roda d e Mate passa a ser bimestral! 
 

---------- 
 

Próxima edição: última semana de setembro/2021 
 

---------- 
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informativo-rodademate@agricultura.rs.gov.br 
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Porto Alegre  
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