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

 

Dando continuidade a série de receitas 
culinárias, apresentamos esta edição uma receita 
para o calor da primavera e verão, sorvete 
caseiro. 

Relembrando que 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. 
 
Sorvete Caseiro com Erva-mate e Baunilha 

 
Ingredientes 
01 (um) litro de leite fervido c/ colheres 
(sopa) de pó médio ou palitos de erva-mate; 
02 (duas) caixinhas de pudim em pó sabor 
baunilha; 02 (duas) caixinhas de creme de 
leite; 01 (uma) caixinha de leite 
condensado. 

 
Modo de preparo 
Ferva o leite com a erva-mate (pó ou palitos), coe 
(se utilizou pó médio, coar com malha fina) e 
adicione as 02 (duas) caixinhas de pudim em pó 
sabor baunilha, leve ao fogo e ferva até engrossar, 
deixando esfriar um pouco na sequência. Coloque 
no liquidificador e adicione o leite condensado, 
deixe bater bem, em seguida adicione o creme de 
leite e repita o procedimento, batendo no 
liquidificador até homogeneizar. Coloque a mistura 
em recipiente, tampe-o ou cubra com filme 
plástico, levando ao freezer por cerca de 04 
(quatro) horas. No caso de ficar por períodos 
maiores (durante a noite), retire do freezer 10 
(dez) minutos antes de servir. 
 
Sugestão de acompanhamento 
Pode-se servir o sorvete com uma cobertura de 
chocolate, geleia de morango ou chantilly com 
erva-mate e flocos de coco. 
 
Chantilly com Erva-mate 
 

Ingredientes 
04 (quatro) claras de ovo; 01 (uma) colher 

(chá) de suco de limão, 12 (doze) colheres de 
açúcar refinado; 100 (cem) gramas de nata, 02 
(duas) colheres de pó fino de erva-mate. 

 
Modo de preparo 

Bata as claras em neve com o suco de 
limão, acrescente o açúcar até obter firmeza, em 
seguida acrescente o pó de erva-mate, bata até 
homogeneizar, por último acrescente a nata, 
batendo apenas para misturar bem, sem exagerar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. CÂMARA SETORIAL DA ERVA-MATE REALIZARÁ REUNIÃO O RDINÁRIA  

 

Os representantes da Câmara Setorial da 
Erva-Mate (CSEM-RS), se reunirão por 
videoconferência na data de 07 de outubro de 
2021 (quinta-feira), as 10 hs para definição das 
demandas prioritárias à cadeia produtiva no 
Estado, para o período de 2022/23. Em 
continuidade ao debate sobre o tema iniciado na 
reunião ordinária de 26 de maio de 2021. 

As demandas elencadas serão incluídas em 
termo de referência que comporá futura chamada 
pública para seleção de Organização da 
Sociedade Civil (OSC), para percepção de 

recursos do FUNDOMATE destinados à execução 
do Programa de desenvolvimento da Cadeia 
Produtiva da Erva-mate no período 2022/23, pela 
selecionada. 

Também será debatida a colheita da erva-
mate no RS, situação do atual período, em que a 
coordenação CSEM-RS espera ouvir dos 
participantes relatos vivenciados e observados 
pelos próprios, diretamente do campo bem como 
dos representantes da Emater. 
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3. IBRAMATE REALIZA CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRI CAÇÃO (BPF) E DERIVADOS E 
CURSO DE BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA A ERVA- MATE. 

Texto: SEAPDR 
 
O Instituto Brasileiro da Erva-mate – IBRAMATE, 

realizou no mês de setembro, dois cursos voltados à 
capacitação do setor ervateiro: Boas Práticas de 
Fabricação – BPF e Boas práticas Agrícolas – BPA. 

O curso de BPF para erva-mate e derivados, visa a 
conformidade com as Portarias SES/RS Nº 194/2016 e 
Nº 154/2019, bem como às demais legislações 
sanitárias vigentes incidentes no beneficiamento da 
erva-mate, sendo voltado à indústria ervateira. 

A capacitação realizou-se no município de 
Arvorezinha/RS nos dias 14 e 15 de setembro, tendo 24 
participantes, entre alunos e instrutores. 

 

 
Entrega dos certificados de conclusão aos participantes do curso BPF. 
Foto: Emater, 2021. 

 
Nos dias 16 e 17 de setembro, também em 

Arvorezinha/RS, realizou-se por sua vez, o curso de 
BPA para o cultivo da erva-mate voltado aos produtores 
de erva-mate. A capacitação contou com a participação 
de 21 produtores, teve atividades teóricas, ministradas 
no auditório da câmara de Vereadores de Arvorezinha. 
E atividades práticas, executadas no campo, em área 
de plantio de produtor da região. 

Ambas atividades fazem parte de programa de 
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Erva-mate no 
RS, em parceria (Termo de Colaboração) da SEAPDR 
com o IBRAMATE e recursos do FUNDOMATE. A 
realização da atividade tem também a 
participação/apoio  da Emater/RS; da Sec. Estadual da 

Saúde; do Sindimate/RS; da AA Erva-mate; da Acema; 
da Apromate; da Aspemate; da Aspemva; do Indumate 
e do Programa Gaúcho para a Qualidade e a 
Valorização da Erva-mate da Emater/Ascar-RS. 

 

 
Curso de Boas Práticas Agrícolas para a Erva-mate teve atividades 
teóricas e práticas. Foto: Ibramate, 2021.  

 
Estão previstas novas turmas, para ambos os 

cursos, às se realizarem nos demais polos ervateiros do 
Estado conforme cronograma*: 

 
- 28 e 29/09 – BPF em Palmeira das Missões; 
- 30/09 e 01/10 – BPA em Palmeira das Missões; 
- 13 e 14/10 – BPA em Erechim; 
- 18, 19 e 20/10 – BPF em Erechim; 
- 20, 21 e 22/10 – BPF em Erechim; 
- 05 e 12/11 – BPA em Venâncio Aires; 
- 17 e 18/11 – BPA em Machadinho; 
 
* As datas podem sofrer alterações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE J ULHO 2020/2021 

 

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

Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg 
RS 09 $ 5.430.438 3.005.329   $ 1,81  10 $ 6.313.017 3.459.207   $ 1,82  
PR 13 $ 1.401.356 1.040.932   $ 1,35  10 $ 1.475.937  1.018.159   $ 1,45  
SC 08 $ 855.976 669.735   $ 1,28  07 $ 1.106.902  762.145   $ 1,45  
MS 01 $ 9.244 11.950   $ 0,77  01 $ 20.120 16.000   $ 1,26  

D+ Estados 21 $ 133.621 39.111   $ 3,42  13 $ 187.436 66.612   $ 2,81  
Total  52 $ 7.830.635 4.767.057   $ 1,64  41 $ 9.103.412  5.322.123   $ 1,71  

Total Mês anterior (junho/2021) 54 $ 8.255.596  5.010.591   $ 1,65  
Fonte: comexstat.mdic.gov.br 
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FATURAMENTO (US$) : 
 

     16,25%, ante jul/2020; 
 

     10,0%, ante jun/2021; 

VOLUME: 
 

    11,64%, ante jul/2020; 
 

    6,22% ante jun/2021; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

   4,13%, ante jul/2020; 
 

    3,81%, ante jun/2021. 
 

 
 

5. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE A GOSTO 2020/2021 
 

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

Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg 
RS 11 $6.288.788 3.828.809 $1,64 8 $6.907.342 3.837.940 $1,80 
PR 10 $1.294.540 1.005.380 $1,29 10 $2.346.109 1.480.955 $1,58 
SC 7 $924.036 701.062 $1,32 7 $1.109.202 727.527 $1,52 
MS 1 $8.795 12.250 $0,72 0 $0 - - 

D+ Estados 16 $251.849 75.030 $3,36 14 $72.341 21.440 $3,37 
Total  45 $8.768.008 5.622.531 $1,56 39 $10.434.994 6.067.862 $1,72 

Total Mês anterior (julho/2021) 41 $9.103.412 5.322.123  $1,71 
Fonte: comexstat.mdic.gov.br 
 
FATURAMENTO (US$) : 
 

     19,01%, ante ago/2020; 
 

     15,00%, ante jul/2021; 

VOLUME: 
 

    07,92%, ante ago/2020; 
 

    14,01% ante jul/2021; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

   10,28%, ante ago/2020; 
 

    0,54%, ante jul/2021. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

6. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE J ULHO 2020/2021 
 
Tabela 02: I mportações brasileiras de erva-mate no mês de julho 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 $36.348 20.100 $1,80 $ 44.520 24.600 $ 1,80 
Polônia PR $16.632 590 $28,18 - - - 

Argentina SC - - - $17.598 21.139 $0,83 
Total  $52.980 20.690 $2,56 $61.848 45.739 $1,35 

Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
 
 
 
 
 

7. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE A GOSTO 2020/2021 
 
Tabela 02: I mportações brasileiras de erva-mate no mês de agosto de 2020 e 2021 

País de Origem Estado Importador 
2020 2021 

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

Alemanha SC - - - $1.343 110 $12,20 
Paraguai PR $63.540 48.000 $1,32 - - - 
Argentina SC $56.014 21.690 $2,58 - - - 

Total  $119.554 69.690 $1,71 $1.343 110 $12,20 
Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
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8. INDICADORES 
 
UPF-2021: R$ 21,1581  
Dólar¹ em 29.09 (17:00) R$ 5,430 (¹ Dólar Comercial) 
Euro em 29.09 (17:00) R$ 6,295  

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

Região/Polo 
Agosto  Setembro  

Geral  Cambona 4  Geral  Cambona 4  

Missões/Celeiro 24,00 - 24,00 - 
Alto Uruguai 23,00 - 23,00 - 

Nordeste Gaúcho 20,00 23,00 20,00 23,00 
Alto Taquari 22,00 - 23,00 - 

Região dos Vales 18,00 - 18,00 - 
Média Estado  21,40 23,00 21,83 23,00 

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 jul-set /2021 (Prospecção 
SEAPDR):  

Região/Polo 
Cultivada 

jun jul ago set 
Missões/Celeiro 23,00 23,00 24,00 24,00 

Alto Uruguai 23,67 24,71 26,00 25,50 
Nordeste Gaúcho 22,00 23,00 22,66 23,67 

Alto Taquari 19,00 20,75 22,25 22,50 
Região dos Vales 17,00 17,00 17,67 18,00 

Média² Estado  21,54 22,74 22,75 23,64 
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. 
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