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FICHA TÉCNICA DE 
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA 
  

1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
  
País de origem: 
Brasil 

 

Nome da Indicação Geográfica:  
São Matheus 

 

Espécie:  ( X ) IP   (  ) DO  
 

Número do registro no Brasil:  
BR402015000011-8 

 

Data de concessão do registro:  
27/06/2017 

 

Publicação da concessão do registro:  
http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Indicacoes_Geograficas2425.pdf 

 

Caderno de Especificações Técnicas:  
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/cadernos-de-especificacoes-
tecnicas/SoMatheus.pdf 

 

Representação figurativa/gráfica:    (   ) Não se aplica  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
  

Nome ou razão social:  
  

CPF / CNPJ:  
  

Endereço:  
  

Cidade/UF:   
    

Associação dos Amigos da Erva Mate de São Mateus 

22.982.156/0001-58 

Rua Barão do Rio Branco, 1376 – piso superior, Prohmann 

São Matheus do Sul/PR   CEP:  - 
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Telefone:  

  

E-mail:  
  
 
3. PROCURADOR        (X) Não se aplica  

 

Nome do Procurador  
  

 
4. ÁREA GEOGRÁFICA  
  
Delimitação da área geográfica:  
Municípios de Antônio Olinto, Mallet, Rebouças, Rio Azul, São Mateus do Sul e São João do 
Triunfo. 

  

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
  
Natureza:  (X) Produto   (   ) Serviço  

 
  

Nome:  
 

Especificações e características:  
Os produtos da Indicação de Procedência São Matheus serão elaborados a partir de partes vegetais de 
erva-mate (Ilex paraguariensis St HilI.) 100% procedentes da região delimitada para esta  Indicação.   
São protegidos pela IG, os seguintes produtos: sementes de erva-mate, mudas de erva-mate, erva-
mate cancheada, erva-mate para chimarrão, erva-mate pare tererê e chá mate. 

 

Relação com área geográfica:  
A erva-mate São Matheus pode ser considerada uma das mais famosas, se não a erva-mate mais  
conhecida do Brasil. Sua região produtora é formada por seis municípios no sul do Paraná. Já ao  
final do século XIX, com a chegada de colonizadores europeus, a colônia chamada São Matheus  
tinha forte atividade ervateira. O porto, à beira do rio Iguaçu, fez com que o então município se  
tornasse “sede”, centralizando a atividade ervateira da região.  
A região de São Matheus é a principal responsável pela produção de erva-mate e responde por 14%  
da produção nacional, o que representava cerca de 50 milhões de toneladas no ano de 2009.  
A análise dos mapas (cartas climáticas e mapas geológicos) apresentados no estudo da UFPR  mostra 
que a região próxima a São Mateus do Sul (antiga colônia São Matheus) possui condições  
edafoclimáticas peculiares. O volume colhido a cada ano, em áreas de ocorrência natural da planta  
(ervais nativos), torna a região uma das maiores produtoras de erva-mate do país. Isso permite que  o 
ambiente favoreça o desenvolvimento da atividade e é capaz de conferir tipicidade à erva-mate  
colhida e aos produtos elaborados. 

 
 

+55 42 3532-1336   Fax:   - 

- 

 

Erva-mate 
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6. ESTRUTURA DE CONTROLE  
 
Controle feito por: Conselho regulador 

 

Observações: 

O Conselho Regulador é constituído por:  
I - Cinco membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária dentre os 
associados efetivos ou fundadores; 
1I - Um membro de instituição técnico cientifica, com conhecimento 
em erva-mate e eleito pela Assembleia Geral. 

 
 


