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1. ERVA-MATE NA GASTRONOMIA 
Texto: SEAPDR (Adaptado de 365 dias com erva-mate, 2.ed., 2015)  

 

Continuando a série de receitas culinárias 
com erva-mate, nesta edição do informativo 
apresentamos a receita para o preparo do “Choco-
erva”. 

Sempre lembrando para utilizarem erva-
mate proveniente da marca de sua confiança, 
preferencialmente que seja certificada e orgânica.  

Para o pó, são dois tipos de granulometria 
consideradas: Pó fino (granulometria de farinha) e 
pó médio (granulometria de café). 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. 
 
Choco-Erva 

 
Ingredientes para a massa 
05 (cinco) gemas de ovos; 
01 (um) ovo inteiro; 
02 (duas) xícaras de açúcar; 
01 (uma) colher (sopa) de sal amoníaco; 
02 (duas) xícaras de leite morno; 
02 (duas) xícaras de banha; 
02 (duas) xícaras de amido de milho; 
03 (três) colheres (sopa) de pó fino de erva-
mate; 
Farinha de trigo até o ponto. 
 

Ingredientes para a calda 
02 (duas) xícaras de açúcar; 
02 (duas) xícaras de achocolatado; 
02 (duas) xícaras de água; 
 
Ingredientes para a farofa de empanar 
02 (duas) xícaras de açúcar refinado; 
05 (cinco) xícaras de coco ralado fino; 
04 (quatro) colheres (sopa) de pó fino de 
erva-mate; 
 

Modo de preparo 
MASSA: misture as gemas, o ovo inteiro e o 
açúcar. Dissolva o sal amoníaco no leite 
levemente morno. Misture a banha, amido de 
milho a erva-doce e a farinha de trigo, a massa 
deve ficar mole fácil de modelar. Faça rolinhos de 
massa e corte a cada 5-8 cm. Coloque em forma 
untada e leve para assar em forno pré-aquecido. 
 CALDA: misture todos os ingredientes e coloque 
cozinhar em fogo médio, mexendo continuamente. 
Ao levantar fervura, retire do fogo e deixe esfriar. 
FAROFA: misture os ingredientes à frio (temp. 
ambiente) até homogeinizar. 
FINALIZAÇÃO 
Passe os biscoitos assados, já frios, na calda e 
em seguida empane-os na farofa. Deixe secar. 
 
Rende cerca de 200 biscoitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. IBRAMATE REALIZA VIAGEM TÉCNICA À PRODUTORES DE ERVA-MATE DO RS 
Texto: SEAPDR 

 

O Instituto Brasileiro da Erva-mate 
(IBRAMATE) proporcionou, no período de 06 à 12 
de março do corrente ano, viagem técnica à 
comitiva do setor primário, da produção de erva-
mate, composta de participantes dos cinco polos 
produtores de erva-mate do Rio Grande do Sul, 
denominada EXPEDIÇÃO ERVA-MATE 2022. A 
atividade visitou regiões de Minas Gerais, São 
Paulo e Paraná.  

A viagem de estudo técnico foi uma forma de 
intercâmbio para conhecer a cadeia produtiva do 
café do sudeste brasileiro, tendo como foco a 
produção na pequena propriedade e a experiência 
de cooperativas da agricultura familiar, seus 
avanços e inovações ao longo do tempo, cenhecer 
os desafios e a superação com tecnologia, 
parcerias, respeito ao meio ambiente e audácia.  

A viagem teve ainda como princípio o diálogo 
de saberes entre cadeias produtivas de grande 
importância econômica, histórica e cultural, 
visando à superação dos desafios vivenciados 

pela erva-mate no Estado do Rio Grande do Sul, 
de modo a melhorar, principalmente, a vida do 
produtor rural.  

A ação fez parte do Plano de Trabalho firmado 
entre o IBRAMATE e a Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – 
SEAPDR, do Rio Grande do Sul, com recursos do 
FUNDOMATE - Termo de Colaboração FPE nº 
2365/2020 de 26/03/2021. 

 

 
Comitiva compartilhou experiências com cadeia produtiva do café e 
chás bem como atividades de pesquisa na erva-mate realizadas na 
Embrapa Florestas.  
Foto : Ismael Rosset, 2022. 
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3. EDITAL CHAMADA PÚBLICA SEAPDR 06/2022 SELECIONA ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA 
POLITICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA PRODUTIVA DA ERVA-MATE NO 

RS. 
Texto: SEAPDR 

 
Na edição do Diário oficial do Estado, do dia 

26 de janeiro, foi publicado aviso de edital de 
chamada pública para seleção de Organização da 
Sociedade Civil – OSC, para execução de 
Programa de Desenvolvimento da Cadeia 
produtiva da Erva-mate, por meio de Termo de 
Colaboração.  

Os recursos advirão do Fundo de 
Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva 
da Erva-mate – FUNDOMATE. 

A entidade interessada deverá realizar sua 
inscrição, apresentando sua proposta, conforme 
cronograma disposto no portal de convênios e 
parcerias do RS 
(https://www.convenioseparcerias.rs.gov.br/inicial). 

A inscrição poderá ser encaminhada no 
próprio portal, conforme disposto no edital. 

A execução das atividades relativas ao 
programa abrangerão ações voltadas à Politica 
Estadual de Desenvolvimento e Inovação da 
Cadeia produtiva da Erva-mate no Estado do Rio 
Grande do Sul, realização de pesquisa e inovação 
tecnológica voltada à cadeia produtiva dentre 
outras atividades. 

O valor limite, previsto para a parceria é de 
R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais), 
a serem repassados em duas parcelas. 

O Termo de Colaboração terá vigência de 
12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, conforme 
legislação vigente. 

Segue abaixo a integra da publicação no 
DOE-RS de 26.01.2022, pag 28: 

 
--- 

AVISO 
Edital de Chamada Pública nº 06/2022 

 
O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, 
Pecuáriae Desenvolvimento Rural (SEAPDR), com observância das 
disposições da Lei Nº13.019 de 31 de julho de 2014, da Lei Estadual n 
º14.716/2015 e da Lei 11.169 de 08 de junho de 1998, Decreto Estadual 
Nº53.175 de 25 de agosto de 2016, e Instrução Normativa CAGE nº 
05/2016, torna público, para conhecimento dos interessados, 
chamamento público para celebração de Termo de Colaboração com 
organização da sociedade civil, para execução da Política Estadual de 
desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva-mate do 
Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com Lei 14.185 de dezembro 
de 2021 de acordo com o constante na Lei 10.989 de 13 de agosto de 
1997, no valor total de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). 
A íntegra do Edital de Chamamento Público nº 01/2020 está disponível 
no Portal de Convênios e Parcerias RS, site 
https://www.convenioseparcerias.rs.gov.br/inicial.  

 
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2022. 

 
Silvana Maria Franciscatto Covatti , 

Secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

4. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE J ANEIRO 2021/2022 
 

Tabela 01: Faturamento, volume e total de destinos das exportações brasileiras de erva-mate do mês de janeiro de 2021 e 2022 

  
2021 2022 

Nº Destinos  Faturamento (US$)  Volume (Kg)  US$/Kg Nº Destinos  Faturamento (US$)  Volume (Kg)  US$/Kg 
RS 7 $4.864.322  2.606.450 $1,87  10 $5.015.201  2.560.694 $1,96  
PR 11 $1.004.263  487.385 $2,06  9 $709.302  360.059 $1,97  
SC 5 $741.614  523.333 $1,42  6 $580.209  314.015 $1,85  
MS 1 $16.545  23.850 $0,69  0 $0  0 

 D+ Estados 13 $143.905  50.843 $2,83  9 $14.807  2.963 $5,00  
Total  27* $6.770.649  3.691.861 $1,83  21* $6.319.519  3.237.731 $1,95  

Total Mês anterior (dezembro/2021)   $ 7.406.523  3.744.653 $1,98  
Fonte: comexstat.mdic.gov.br / * Total de países destino das exportações, um mesmo pais pode ter recebido embarques de um ou mais Estados. 
 
 

FATURAMENTO (US$) : 
 

     -6,6%, ante jan/2021; 
 

     -15,0%, ante dez/2021; 

VOLUME: 
 

    -12,30%, ante jan/2021; 
 

    -13,54% ante dez/2021; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

   6,43%, ante jan/2021; 
 

    -1,42%, ante dez/2021. 
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5. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE DO MÊS DE F EVEREIRO 2021/2022 
 

Tabela 02: Faturamento, volume e total de destinos das exportações brasileiras de erva-mate do mês de fevereiro de 2021 e 2022 
2021 2022 

Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg Nº Destinos 
Faturamento 

(US$) 
Volume 

(Kg) US$/Kg 
RS 10 $4.763.133  2.681.436 $1,78  09 $4.854.934  2.469.005 $1,97  
PR 8 $1.098.638  611.412 $1,80  10 $1.162.257  723.347 $1,61  
SC 10 $1.361.121  979.698 $1,39  7 $731.351  478.827 $1,53  
MS 1 $36.731  42.000 $0,87  0 - - - 

D+ Estados 10 $190.487  64.758 $2,94  9 $41.422  11.696 $3,54  
Total   22* $7.450.110  4.379.304 $1,70   23* $6.789.964  3.682.875 $1,84  

Total Mês anterior (janeiro/2022)  $6.319.519  3.237.731 $1,95  
Fonte: comexstat.mdic.gov.br / * Total de países destino das exportações, um mesmo pais pode ter recebido embarques de um ou mais Estados. 
 
FATURAMENTO (US$) : 
 

     -8,86%, ante fev/2021; 
 

     07,00%, ante jan/2022; 

VOLUME: 
 

    -15,90%, ante fev/2021; 
 

     13,75% ante jan/2022; 

Cotação média (US$/Kg): 
 

     08,37%, ante fev/2021; 
 

    -05,54%, ante jan/2022. 
 
 
 

6. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ERVA-MATE NOS MESES D E JANEIRO E FEVEREIRO 
2021/2022 

 
Tabela 03: I mportações brasileiras de erva-mate no mês de janeiro de 2021 e 2022 

País de Origem Estado Importador 
2021 2022 

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

Turquia 
PR 

- - - $46.203 1.560 $29,62 
Paraguai $44.832 24.600 $1,82 $36.862 24.600 $1,50 
Alemanha SC - - - $268 25 $10,72 
Equador SP $720 60 $12,00 - - - 

Total  $45.552 24.660 $1,85 $83.333 26.185 $3,18 
Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
 
Tabela 04: I mportações brasileiras de erva-mate no mês de fevereiro de 2021 e 2022 

País de Origem Estado Importador 
2021 2022 

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

Paraguai 
PR 

$89.150 49.200 $1,81 $89.328 49.200 $1,82 
Polônia $29.996 1.033 $29,04 - - - 

Argentina SC $32.172 11.000 $2,92 $36.192 11.000 $3,29 
Total  $151.318 61.233 $2,47 $125.520 60.200 $2,09 

Fonte : comexstat.mdic.gov.br 
 

 
 
 

 

8. INDICADORES 
 
UPF-2022: R$ 23,3635  
Dólar¹ em 28.03 (14:00) R$ 4,784 (¹ Dólar Comercial) 
Euro em 28.03 (14:00) R$ 5,260  

 
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústri a para 
fevereiro e março/2022 (Prospecção Emater):  

Região/Polo 
Fevereiro  Março  

Geral  Cambona 4  Geral  Cambona 4  

Missões/Celeiro 20,00  20,00  
Alto Uruguai 21,00  21,00  

Nordeste Gaúcho 19,00 20,00 19,00 20,00 
Alto Taquari 20,00  20,00  

Região dos Vales 20,00  19,00  
Média Estado  20,00 20,00 19,80 20,00 

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 dez/2021-mar/2022 (Prospec ção 
SEAPDR):  

Região/Polo 
Cultivada 

Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 
Missões/Celeiro 20,00 22,00 24,00 24,00 

Alto Uruguai 21,00 22,50 26,50 26,50 
Nordeste 
Gaúcho 

20,00 19,80 19,50 20,00 

Alto Taquari 21,00 20,00 20,00 20,00 
Região dos Vales 17,33 17,00 17,00 17,00 
Média² Estado  19,50 19,90 20,50 19,67 

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 . 1: 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. 
Obs.  2: Valores para deze/21 e jan/21 diferem da edição anterior em virtude de recebimento de respostas após publicação 
daquela edição. 

---------- 
Previsão da próxima edição: última semana de maio/2 022 

---------- 
 

Contato:   
informativo-rodademate@agricultura.rs.gov.br 

Editores:  
 

Edições anteriores disponíveis em :  
https://www.agricultura.rs.gov.br/informacoes-agropecuarias Tiago Antonio Fick  

M.Sc. Eng.º Florestal / Analista Agropecuário e Florestal 
- SEAPDR/RS 

Estrela  

Fabricio Ribeiro Azolin  
Eng.º Agrônomo / Fiscal Agropecuário - SEAPDR/RS 

Porto Alegre  
 

Valdomiro Haas  
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