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O trabalho objetiva mostrar papel da Indicação Geográfica (IG) como atividade econômica inserida no conjunto 

do panorama agropecuário e de exploração mineral, como uma atividade de interação Rural – Urbana, com 

possibilidades para o desenvolvimento sustentável. Partimos do pressuposto de que a Indicação Geográfica 

(IG) é capaz de dar nova forma e função ao espaço, agregando valores e dimensões socioeconômicas, 

associativistas, culturais e ambientais e, ao mesmo tempo, reestruturando toda uma cadeia produtiva, 

colocando os setores primários e terciários numa única conexão para atender à demanda do mercado 

emergente, que exige padrões diferenciados de qualidade dos produtos  especialmente da agropecuária.  

Nos últimos anos tem aumentado novas afirmações das Indicações Geográficas (IG)  que vêm como uma 

opção de valorização das atividades do campo no Brasil. Verifica-se, também, que vem ampliando  o estudo 

nessa temática, através de levantamentos feitos pelo  (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e o crescente número de pedidos de registro feitos junto ao  Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), e de cursos e trabalhos científicos dedicados as Indicações Geográficas (IGs). 

O reconhecimento da qualidade dos produtos agrícolas em relação à sua  origem é uma prática antiga, e que 

na atualidade é uma forma de diferenciá-los, podendo ser objeto de interesse de mercados capazes  de 

valorizarem particularidades, permitindo a agregação de valor por meio da Indicação Geográfica (IG). 

A IG é uma ferramenta de desenvolvimento principalmente do setor agropecuário, porque ela embute e 

reconhece fatores ligados a origem, que vão além das condições naturais incluindo o fator humano e suas 

relações sociais como: conhecimento tradicional, segurança alimentar, fixação do homem  no campo, 

agregação de valor, valorização do meio rural, trabalho cooperativado, que  contribuem diretamente para o 

desenvolvimento rural sustentável.  

 No conceito de IG destacam-se particularidades de diferentes produtos de inúmeras regiões, valorizando, 

então esses territórios, criando um diferenciador para o produto e território, que apresentam originalidade e 

características próprias. A IG,  funciona como um instrumento aliando a valorização de um produto típico e 

seus aspectos históricos e culturais, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento rural. Cria um fator 

diferenciador para produto e território, geram originalidade e características próprias, assim as IGs não 

diferenciam somente os produtos ou serviços, mas os territórios. 

 No Brasil, a Lei nº 9279/1996 de 14/05/96,  regulamentou, em seus artigos 176 a 182  direitos e obrigações 

relativas à propriedade industrial, inovou ao prever que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 

estabelecesse as condições de registros das indicações geográficas. O INPI através de Atos Normativos 134 e 

143, de 15/04/97 e 31/08/98, respectivamente, institui as normas de procedimento e os formulários próprios 

que deverão ser utilizados para apresentação de requerimento de registro de indicações geográficas. 

A proteção de uma Indicação Geográfica no Brasil se aperfeiçoa com o registro junto ao INPI, seja ela nacional 

ou estrangeira. As Indicações Geográficas brasileiras já concedidas pelo INPI, listadas em ordem cronológica 

crescente de entrada do pedido de registro, são atualmente 28 IGs no Brasil. 
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O objetivo geral do trabalho é mostrar papel da Indicação Geográfica (IG) como uma  atividade 

econômica inserida no conjunto do panorama agropecuário e de exploração mineral, como uma atividade de 

interação Rural – Urbana, com possibilidades para o desenvolvimento sustentável. Partimos do pressuposto de 

que a Indicação Geográfica (IG) é capaz de dar nova forma e função ao espaço, agregando valores e 

dimensões socioeconômicas, associativistas, culturais e ambientais e, ao mesmo tempo, reestruturando toda 

uma cadeia produtiva, colocando os setores primários e terciários numa única conexão para atender à 

demanda do mercado emergente, que exige padrões diferenciados de qualidade dos produtos especialmente 

da agropecuária.  

As rápidas mudanças na sociedade contemporânea, contribuem  imensamente para a criação de 

novas relações sócio-culturais-ambientais, configurando a construção de novas territorialidades que 

perpassam pela interação rural/urbana e que nos fornecem subsídios para a interpretação da realidade. 

Os estudos apontam que as transformações provocadas pela intensificação da urbanização no campo, foram 

provocadas a partir do processo histórico e pela lógica capitalista do desenvolvimento. 

A busca para desenvolver uma nova ideia de rural contemporâneo requer a adoção de novos objetos e 

ações, dentro da cada especificação relativa ao meio social onde se insere o espaço rural. Alguns autores 

distinguem o rural do urbano levando em consideração as “urbanidades” no rural, isto é, detectam as 

identidades que diferenciam rural/urbano e os formatos que os aproximam, fazendo disso uma nova forma de 

interação. 

Conceituar “rural”, para os autores Siqueira e Ozorio (1999), envolve uma significativa complexidade 

que nos remete aos limites de ação, percepção e compreensão da realidade, temporalidade e representações 

socioeconômica e política da diferenciação do urbano. 

A base do conceito de “rural”, para esses autores, está na dimensão econômica, porque a partir dela 

vinculam-se as demais formas de diferenciação do urbano, identificadas pela atividade produtiva, proximidade 

com a natureza, homogeneidade sociocultural da população e menor complexidade das relações pessoais,  se 

comparadas ao urbano. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) separa o rural do urbano tomando uma decisão 

muito mais política do que técnica, e assume que este procedimento precisa ser repensado para os dias de 

hoje. 



Silva (1997), ao abordar a delimitação das fronteiras entre o rural e o urbano, refere-se ao “novo rural” 

como um “continuum” do urbano. Esse processo surge como um contraste à clássica dicotomia rural-urbano, 

que é representada por duas realidades sociais diferentes: o velho e o novo, o atraso e o progresso, as 

propriedades rurais e as fábricas (indústrias). 

O modelo desenvolvimentista, intensificado na década de 1960, visou transformar a agricultura 

brasileira em um setor moderno, enquadrado na lógica do sistema capitalista de produção. O setor agrícola 

deveria produzir adequando-se ao sistema de comercialização, portanto atendendo às demandas externa e 

interna da economia, e paralelamente assumir a função de mercado para a produção industrial, objetivando 

altos níveis de produtividade. 

 Segundo  Graziano Neto (1982), tal fato resultou na ampla disseminação do uso de insumos 

de capital, visando à produção em escala nem sempre adaptada às características locais, que acaba 

provocando desequilíbrios ambientais. Andrade (1978) já alertara para as consequências desse processo, 

como o comprometimento da qualidade de vida dos seres humanos, alimentos e seres vivos em geral. Nossa 

contribuição se apóia na concepção de que a geografia, ao adotar a noção de espaço como produto da 

transformação do ambiente pelo homem a partir do uso das técnicas, tornou-se uma ciência da sociedade, na 

qual o conceito de sustentabilidade aos poucos vem sendo incorporado, e com ele a noção de 

desenvolvimento rural sustentável vem ao encontro de uma nova estruturação, tornando o rural mais dinâmico, 

capaz de manter e atrair população, gerando renda e emprego (agrícola e não-agrícola), e assim o meio rural 

passa a ser compreendido não mais como espaço exclusivo das atividades agrícolas, específicas de 

fornecimento de alimentos e matérias-primas, mas como um novo espaço com diferentes inter-relações 

socioeconômicas, culturais e ambientais com articulações tanto locais quanto globais. 

Essas críticas determinam que as políticas de desenvolvimento precisam ser corrigidas, 

repensadas e adaptadas para atender de fato à realidade local e promover o desenvolvimento rural 

sustentável, no qual está intrínseca a integração entre qualidade ambiental e desenvolvimento. Assim, é 

possível garantir melhores condições de vida para as gerações futuras. Essas críticas determinam que as 

políticas de desenvolvimento precisam ser corrigidas, repensadas e adaptadas para atender de fato à 

realidade local e para promover o desenvolvimento rural sustentável, no qual está intrínseca a integração entre 

qualidade ambiental e desenvolvimento, garantindo, assim, melhores condições para as gerações futuras. 

Becker (1995) indica dois elementos que foram decisivos para a atual tendência de revisão dos modelos de 

desenvolvimento: a revolução científico-tecnológica, responsável pela transformação da base tecnoprodutiva 

da economia e geradora de mudanças na organização do trabalho e da produção e a crise ambiental, que vem 

estabelecendo novos padrões nas relações com a natureza e com seus recursos.  

Essas novas preocupações são ressaltadas a partir da década de 1980, pois o modelo de 

desenvolvimento a qualquer custo segundo Zuquim (2007) mostrava-se inviável e os problemas sociais e 



ambientais decorrentes dele levaram ao surgimento de um novo paradigma: o da sustentabilidade. Esse 

paradigma estabeleceu um contraponto ao modelo tradicional de desenvolvimento econômico, que tão graves 

impactos negativos teve sobre a sociedade e o meio ambiente no Brasil. Assim para os que defendem o novo 

conceito de sustentabilidade, seria possível produzir reduzindo os impactos sobre o ambiente, garantindo, ao 

mesmo tempo, justiça social. Entretanto, continua Zuquim (p.106-107,2007), mesmo com imprecisões a 

respeito da sustentabilidade, o conceito alcançou dimensão transdiciplinar e começou a ser utilizado nas mais 

diversas áreas de conhecimento e em quase todos os documentos oficiais. Ao mesmo tempo, disseminado 

pela mídia de divulgação, popularizou-se e passou a ser usado também, mais frugalmente, como terminologia 

da moda, por diversos setores da sociedade e inclusive pelos organismos internacionais. 

“O conceito de desenvolvimento sustentável foi recebendo diferentes e 

novas interpretações nos mais diversos setores da sociedade, dentre os quais as 

ideias de sustentabilidade ampliada, de desenvolvimento do capital humano e 

social, de desenvolvimento do capital socioambiental, entre vários outros.” 

 

  Ao se pensar na sustentabilidade no que se refere às atividades agrícolas, Moreira (2002) 

abordando as questões agrárias e a sustentabilidade nos dias atuais, afirma que elas não podem ser 

dissociadas, especialmente no Brasil. Suas reflexões são provenientes da confluência de três movimentos 

interpretativos que referem-se ao esforço para compreender as sociedades capitalistas da “pós-modernidade”, 

implicando em 

(...)reconhecer a realidade da fusão entre o econômico e o cultural; 

à incorporação da questão ambiental à análise do social, que impõe superações 

do pensamento científico herdado, bem como de suas bases epistemológicas, e à 

compreensão do espaço econômico e social das formas sociais da agricultura 

familiar no capitalismo(...).” 
 

O conceito de sustentabilidade, contudo, vive hoje um grande paradoxo, apresentando 

sucesso nas agendas governamentais e não-governamentais, estando presente nos discursos, nos programas, 

nos financiamentos e nos projetos que norteiam as políticas públicas setoriais que visam ao desenvolvimento 

de um novo modelo que pretende alterar os padrões de produção e de consumo. Ao mesmo tempo  há uma 

luta por mudanças estruturais no que se refere à cultura contemporânea, estas também apresentam um perfil  

pontual destinando em determinadas situações à população responsabilidades pela preservação, conservação 

e manutenção de áreas como: APAs, UCs, APPs e outras denominações. 

Bicalho (p.1, 2003) explica a flexibilidade do conceito de sustentabilidade e admite que ele 

perpassa por diferentes especialidades profissionais, mas posiciona  que a Geografia incorporou o conceito 

mesmo não havendo um consenso nos estudos, mas os debates continuam a existir e em especial na 

Geografia Agrária. 



(...)”A flexibilidade do termo em si traz consigo um sentido vago quanto 

ao seu significado. Isso é decorrente do conceito poder ser adaptado com sucesso à 

diversidade ambiental e cultural do espaço terrestre, como também às diferentes 

especialidades profissionais. 

Mesmo na Geografia, não há uma convergência teórica a respeito da 

sustentabilidade. Debates epistemológicos e interesses específicos de pesquisa 

separam as abordagens físico-ambientais das culturais-humanas. Além disso, o 

debate se estende ainda a questões sobre escalas de análise, contrastando 

especializações sistemáticas de estudos de caso com estudos de escalas espaciais 

diferenciadas, cuja interconexão e interação vão do nível local ao nível regional, seja 

de uma nação, de grandes regiões do mundo ou até mesmo de toda a superfície 

terrestre. Ainda no campo da Geografia, o significado de sustentabilidade assume 

variações expressivas de acordo com a realidade espacial que está sendo estudada, 

tendo em vista as particularidades e as nuances dos contextos históricos e culturais 

de diferentes regiões do mundo. Conseqüentemente, não há uma definição simples e 

nem um enfoque único do conceito de sustentabilidade, podendo, portanto, haver 

desacordo sobre os vários usos do termo.” 

 
Castillo (2008) contribui em seus estudos sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento, 

chamando a atenção para termos cuidado com a noção de sustentabilidade que muitos autores se apropriam e 

também empresas que fazem da sustentabilidade uma nova forma de atuação no mercado. Este autor indica 

que a sustentabilidade pode ser vista como uma grande oportunidade de negócio, que com o apelo do 

marketing é adotada um “elemento central de estratégia das empresas”, isto é, usa-se a sustentabilidade como 

uma oportunidade para novos negócios no mercado, como por exemplo: negócios verdes, inovações 

ambientais, negócios sustentáveis e tantos outros. 

 Nos últimos anos tem aumentado novas afirmações das Indicações Geográficas (IG)  que 

vêm como uma opção de valorização das atividades do campo no Brasil. Verifica-se, também, que vem 

ampliando  o estudo nessa temática, através de levantamentos feitos pelo  (Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) e o crescente número de pedidos de registro feitos junto ao  Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), e de cursos e trabalhos científicos dedicados as Indicações Geográficas (IGs).No 

Brasil o maior avanço das IGs tem sido nas regiões e nos produtos mais associados com o modelo europeu de 

agricultura, que possui uma experiência prática, técnica, institucional e acadêmica que vem se acumulando em 

torno dessas iniciativas pioneiras em IGs. 

Se reportarmos a história, vamos constatar que os diversos sinais distintivos ou Indicações 

Geográficas nasceram de um objetivo em comum que era distinguir a sua  origem que pode ser geográfica ou 

pessoal de um produto.  Para ilustrar encontram-se indicações de sinais distintivos de uma origem, como os 

vinhos de Em-Gedi e o Cedro do Líbano. Na Grécia e em Roma havia produtos diferenciados justamente pela 



sua origem, como: o bronze de Corinto, os tecidos da cidade de Mileto, as ostras de Brindisi e o mármore de 

Carrara. 

           O reconhecimento da qualidade dos produtos agrícolas em relação à sua origem é uma prática 

antiga, e que na atualidade é uma forma de diferenciá-los, podendo ser objeto de interesse de mercados 

capazes de valorizarem particularidades, permitindo a agregação de valor por meio da Indicação Geográfica 

(IG). Kakuta (2005) traz uma noção de IG, 

 

“ Essa noção de IG surgiu de forma gradativa, quando produtores e 

consumidores passaram a perceber os sabões ou qualidades peculiares de alguns produtos que 

proviam de determinados locais. Isto é, qualidades diferenciadas, jamais encontradas em produtos 

equivalentes feitos em outro local. Por isso começou-se a denominar os produtos com o nome 

geográfico de procedência. Os vinhos foram os primeiros exemplos de IG.” 

 

      A IG é uma ferramenta de desenvolvimento do setor agropecuário, porque ela embute e reconhece 

fatores ligados a origem, que vão além das condições naturais incluindo o fator humano e suas relações 

sociais como: conhecimento tradicional, segurança alimentar, fixação do homem  no campo, agregação de 

valor, valorização do meio rural, trabalho cooperativado, que  contribuem diretamente para o desenvolvimento 

rural sustentável. Para os autores Lages,Lageres e Braga (2005)complementam que  as IGs, por fazerem 

“referência à geografia,aos  territórios  nos remete aos saberes,aos modos de fazer,de ser, às relações entre 

Natureza e Cultura e assim ao patrimônio material e imaterial dessa regiões produtoras.” 

     No conceito de IG destacam-se particularidades de diferentes produtos de inúmeras regiões, 

valorizando, então esses territórios, criando um diferenciador para o produto e território, que apresentam 

originalidade e características próprias, pois segundo INAO (2010) uma IG funciona como um instrumento 

aliando a valorização de um produto típico e seus aspectos históricos e culturais, a conservação da 

biodiversidade e o desenvolvimento rural. Cria um fator diferenciador para produto e território, geram 

originalidade e características próprias, assim as IGs não diferenciam somente os produtos ou serviços, mas 

os territórios. As IGs, constituem – se em importantes instrumentos normalizadores dos procedimentos de 

reivindicação de singularidades quantitativas na produção de bens e serviços, destacando-se,  a interação rural 

urbana. Segundo Lages, Lageres e Braga (2005), As Igs asseguram uma marca de qualidade para o 

posicionamento no mercado deprodutos que adquiririram reputação por sua qualidade, singularidade, 

tipicidade próprias do modo de fazer e dos vínculos com omeio natural dos territórios onde são produzidos. 

             O Brasil é um país que apresenta grande diversidade de produtos agropecuários com 

qualidade diferenciada, que podem ter forte identidade com sua origem geográfica dada a influência de 

aspectos étnicos, culturais, geográficos e climáticos. Nesse Cenário, apontam Lages, Lageres e Braga 

(2005),que as certificações passam ater uma grande importância estratégica, pois se constituem em uma 



ferramenta de valorização e de garantia da qualidade diferenciada de produtos por meio de sua IG e de sua 

reputação tradicional. 

No Brasil, para os pequenos produtores, a agregação de valores e diferenciação  dos produtos, através 

de IGs, vai representar novos “nichos”de mercados, e para a adoção dessa prática exigirá uma mudança em 

sua forma de organização (associativistas) buscando responsabilidades de cada produtor quanto ao bom 

funcionamento desse novo mecanismo de produzir, associando aspectos éticos, culturais, geográficos e 

ambientais. 

 

Conceito, regulamentação e reconhecimento de Indicação Geográfica no Brasil 

                   A Lei 9.279, No Brasil, a Lei nº 9279/1996 de 14/05/96,  regulamentou, em seus artigos 176 a 182  

direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, inovou ao prever que o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), estabelecesse as condições de registros das indicações geográficas.O INPI 

através de Atos Normativos 134 e 143, de 15/04/97 e 31/08/98, respectivamente, institui as normas de 

procedimento e os formulários próprios que deverão ser utilizados para apresentação de requerimento de 

registro de indicações geográficas. 

Marco Legal            Lei nº 9.279 (INPI) 

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.  

Art. 177 - Indicação de Procedência: Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, 

cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, 

produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço 

Art. 178 - Denominação de Origem: Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.  

 

“Indicação geográfica” é um conceito cada vez mais difundido e regulamentado, que visa estabelecer 

qualidades e diferenças para determinados produtos de acordo com a região onde é produzido. As Indicações 

Geográficas são uma ferramenta coletiva de promoção comercial dos produtos. Mas há um pré-requisito: que 

haja algum componente histórico ou cultural que identifique o produto com a região. Champanhe é um exemplo 

clássico. Após anos de processo, passou-se a considerar “champanhe” apenas o espumante produzido na 

região de Champanhe, na França. O queijo de minas pode ser considerado outro exemplo de possível 

aplicação do conceito de indicação geográfica. O produto portador de uma Indicação Geográfica tem 

identidade própria e é inconfundível. Isto não quer dizer que ele seja melhor que seus similares, mas é 



diferente, pois adquire pela íntima ligação com o território um sistema de garantia desta qualidade. É 

considerada pela lei brasileira como indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de 

origem.  

 Indicação de procedência é o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma localidade de seu 

território, que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de determinado produto 

ou prestação de determinado serviço. 

Denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localicade de seu território, 

que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao 

meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. A indicação geográfica confere ao produto ou ao 

serviço uma identidade própria, visto que o nome geográfico utilizado junto ao produto ou ao serviço 

estabelece uma ligação entre as suas características e a sua origem. Consequentemente, cria um fator 

diferenciador entre aquele produto ou serviço e os demais disponíveis no mercado, tornando-o mais atraente e 

confiável. Uma vez reconhecida, a indicação geográfica só poderá ser utilizada pelos membros daquela 

localidade que produzem ou prestam serviço de maneira homogênea. 

             A competência legal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em relação às Indicações 

Geográficas é reconhecida  com a Lei de Propriedade Industrial, Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, ao 

estabelecer no parágrafo único do Art. 182, que 

                  "o INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas".Tal norma 

decorre do fato de ser o Brasil signatário da Convenção da União de Paris (CUP), do Acordo de Madrid sobre 

Indicações de Origem e do Acordo sobre os Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionado ao 

Comércio (ADPIC ou TRIPS, em inglês), tendo, via de conseqüência, o dever de proteção das Indicações 

Geográficas.”  

 

               Podem requerer o pedido de reconhecimento de um nome geográfico como indicação geográfica 

sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com 

legítimo interesse e estabelecida no respectivo território. Nesse caso, essa pessoa jurídica age como substituto 

processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico. As Indicações Geográficas são um 

direito de propriedade intelectual, do mesmo modo que as patentes e as marcas. Esta prerrogativa é expressa 

e reconhecida pelo tratado de comércio sobre os direitos de propriedade intelectual da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), conhecido como TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Mas a 



aplicação do conceito ainda não é muito difundida no país. A Embrapa identificou mais de 30 áreas geográficas 

com condições de abrigar centros de obtenção de produtos que podem ser reconhecidos como IGs, mas o 

país tem apenas seis indicações geográficas reconhecidas pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual).1 

 

A busca para desenvolver uma nova ideia de rural contemporâneo requer a adoção de novos objetos e 

ações, dentro da cada especificação relativa ao meio social onde se insere o espaço rural. Muitos autores 

distinguem o rural do urbano levando em consideração as “urbanidades” no rural, isto é, detectam as 

identidades que diferenciam rural/urbano e os formatos que os aproximam, fazendo disso uma nova forma de 

interação. Nos últimos anos tem aumentado novas afirmações das Indicações Geográficas (IG) que vêm como 

uma opção de valorização das atividades do campo no Brasil. 

 Essa temática, tem seu estudo aumentando gradativamente, através de levantamentos  e pedidos de 

certificação feitos pelo MAPA e INPI, e de cursos e trabalhos científicos dedicados as IGs. No Brasil o maior 

avanço das IGs tem sido nas regiões e nos produtos mais associados com o modelo europeu de agricultura, 

que possui uma experiência prática, técnica, institucional e acadêmica que vem se acumulando em torno 

dessas iniciativas pioneiras em IGs. 

  A IG é uma ferramenta de desenvolvimento, porque ela embute e reconhece fatores ligados a origem, 

que vão além das condições naturais incluindo o fator humano e suas relações sociais como: conhecimento 

tradicional, segurança alimentar, fixação do homem  no campo, agregação de valor, valorização do meio rural, 

trabalho cooperativado, que  contribuem diretamente para o desenvolvimento rural sustentável.  

Desde 1997, o Brasil em 31/07/2012 acumulava 28 registros de IG, sendo 25 nacionais e 3 estrangeiros. 

Exemplos de indicações geográficas brasileiras são os vinhos do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, 

primeira IG brasileira, ou o queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Em termos mundiais, destaca-se o 

champanhe da França,  uma  das  primeiras  IGs concedidas no mundo.  

Indicações Geográficas  com pedidos no INPI (2012). 

 

Listagem dos pedidos de IG (Fonte INPI, 2012): 

Listagem dos pedidos de registro em tramitação e dos registros concedidos de Indicação Geográfica.. 

As publicações referentes ao pedido de registro de Indicação Geográfica deverão ser acompanhadas na 

Revista de Propriedade Industrial (RPI), órgão oficial do INPI, no volume de Patentes. As informações aqui 

                                                 
1
 O Brasil possui  o DecretoNº4.062 de  21/12/2001 que define as  expressões “cachaça”, “Brasil”e “cachaça do Brasil” como 

indicações geográficas brasileiras. 

 



vinculadas não possuem caráter oficial nem aplicam-se  para a contagem de prazos ou similar, servindo 

apenas para facilitar o acesso a informação aos interessados no tema e reproduzindo informações da citada 

RPI. 

 

As informações referentes ao campo "SITUAÇÃO" correspondem aos códigos de despacho  

A partir da RPI 2114 os relatórios correspondentes aos despachos da coluna "situação" poderão ser visualizados clicando no respectivo 
código de despacho. 

Nº 
Indicação 

Geográfica 
Espécie Depósito Requerente País Apresentação Produto ou serviço Situação RPI Nº 

IG970001 Parma DO 22/08/97 Consorzio del 
Prosciutto di Parma 

IT Nominativa Presunto 380 2015, de 
18/08/2009 

IG970002 Região dos 
Vinhos Verdes 

DO 19/09/97 Comissão de 
Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes 

PT Nominativa Vinhos 395 1492, de 
10/08/1999 

IG980001 Cognac DO 12/03/98 Bureau National 
Interprofessionel du 
Cognac 

FR Nominativa Destilado vínico ou 
aguardente de vinho 

395 1527, de 
11/04/2000 

IG980002 Cerrado DO 20/05/98 Conselho das 
Associações dos 
Cafeicultores do 
Cerrado 

BR Mista Café 325 1479, de 
11/05/1999 

IG980003 San Daniele DO 20/10/98 Consorzio del 
Prosciutto di San 
Daniele 

IT Nominativa Coxas de suínos frescas, 
presunto defumado crú 

395 1996, de 
07/04/2009 

IG990001 Região do 
Cerrado 
Mineiro 

IP 28/01/99 Cons. das Ass. dos 
Cafeicultores do 
Cerado - CACCER 

BR Nominativa Café 395 1797, de 
14/04/2005 

IG200001 Padana (DO 
Grana Padano) 

DO 10/02/00 Consorzio Per La 
Tutela Del Formaggio 
Grana Padano 

IT Nominativa Queijo 335 1640, de 
11/06/2002 

IG200002 Vale dos 
Vinhedos 

IP 06/07/00 A. P. de Vinhos Finos 
do Vale dos Vinhedos 
- APROVALE  

BR Mista Vinho tinto, branco e 
espumantes 

395 1663, de 
19/11/2002 

IG200101 Franciacorta DO 05/06/01 Consorzio Per la 
Tutela Del 
Franciacorta 

IT Mista Vinhos, vinhos espumantes e 
bebidas alcoólicas 

395 1711, de 
21/10/2003 

IG200102 Roquefort DO 21/09/01 Conf. Gen.des Prod. 
Lait de Brebis et des 
Ind.de Roquefort  

FR Nominativa Queijos 315 2108 de 
31/05/2011 

IG200201 Solingen IP 25/04/02 Ind.-Und 
Handeiskamm er 
Wuppertal-Solingen-
Remscheid 

DE Nominativa Facas, tesouras, pinças (...) 
em aço não ligado  

Pedido em 
revisão 

1912, de 
28/08/2007 

IG200202 Asti DO 19/06/02 Consorzio Per la 
Tutela Dell'Asti 

IT Nominativa Vinhos 375 1946, de 
22/04/2008 

IG200203 Terras Altas IP 12/09/02 Coop. Reg. dos 
Cafeicult. de São 
Sebastião do Paraíso 
Ltda 

BR  Mista Café 375 1885, de 
21/02/2007 

IG200204 Alto Paraíso IP 12/09/02 Coop. Reg. dos 
Cafeicult. de São 
Sebastião do Paraíso 
Ltda 

BR Mista Café 375 1885, de 
21/02/2007 

IG200401 Água Mineral 
Natural Terra 
Alta 

IP 05/01/04 Águas Cristalinas Ind. 
e Com. de Prod. 
Alimentícios Ltda 

BR Mista Serviços auxiliares de águas 
minerais e gasosas  

325 1853, de 
11/07/2006 



IG200402 Água Mineral 
Natural Terra 
Alta 

IP 05/01/04 Águas Cristalinas Ind. 
e Com. de Prod. 
Alimentícios Ltda 

BR Mista Águas minerais e gasosas, 
engarrafamento 

325 1853, de 
11/07/2006 

IG200403 Região do 
Seridó do 
Estado da 
Paraíba 

DO 01/07/04 Companhia de 
Desenvolvimento. da 
Paraíba 

BR Nominativa Algodão colorido 325 1877, de 
26/12/2006 

IG200404 Santa Rita do 
Sapucaí - O 
Vale da 
Eletrônica 

IP 20/12/04 Sindicato das 
Industrias de 
Aparelhos Eletro-
eletrônicos de S. do 
Vale da Eletrônica 

BR Mista Equipamentos eletrônicos e de 
telecomunicação 

325 1853, de 
11/07/2006 

IG200405 Região do 
Município de 
Serra Negra do 
Estado de São 
Paulo 

IP 28/12/04 Prefeitura Municipal da 
Estância Hidromineral 
Serra Negra 

BR Nominativa Água Mineral, malhas, 
artesanato, hotéis, turismo 

325 1877, de 
26/12/2006 

IG200501 Pampa Gaúcho 
da Campanha 
Meridional 

IP 08/08/05 Ass. Prod. Carne do 
Pampa Gaúcho da 
Campanha Meridional 

BR Mista Carne Bovina e seus 
derivados 

395 1875, de 
12/12/2006 

IG200601 Chianti 
Classico 

DO 23/03/06 Consorzio Vino Chiant 
Classico 

IT Nominativa Vinhos Pedido em 
revisão 

1912, de 
28/08/2007 

IG200602 Paraty IP 27/11/06 Ass. dos Produtores e 
Amigos da Cachaça 
Artesanal de Paraty 

BR Mista Aguardentes, tipo cachaça e 
aguardente composta azulada 

395 1905, de 
10/07/2007 

IG200701 Vale do 
Submédio São 
Francisco 

IP 31/08/07 Conselho da União 
das Ass. e Coop.dos 
Produtores de Uvas de 
Mesa e Mangas do 
Vale do Submédio São 
Francisco 

BR Mista Uvas de Mesa e Manga 395 2009, de 
07/07/2009 

IG200702 Vale do Sinos IP 14/09/07 Associação das 
Industrias de 
Cortumes do Rio 
Grande do Sul 

BR Mista Couro Acabado 395 2002, de 
19/05/2009 

IG200703 Alta Mogiana 
Specialty 
Coffees 

IP 26/09/07 Associação dos 
Produtores de Cafés 
Especiais da Alta 
Mogiana 

BR Mista Café 305 1990, de 
25/02/2009 

IG200704 Região da 
Serra da 
Mantiqueira do 
Estado de 
Minas Gerais 

IP 03/10/07 Associação dos 
Produtores de Café da 
Mantiqueira 

BR Mista Café 395 2108, de 
31/05/2011 

IG200801 Litoral Norte 
Gaucho 

DO 01/08/08 Associação dos 
Produtores de Arroz 
do Litoral Norte 
Gaúcho 

BR Mista Arroz 395 2068, de 
24/08/2010 

IG200802 Tequila DO 02/08/08 Consejo Regulador del 
Tequila A C. 

MX Nominativa Destilado de agave tequilana 
weber de variedade azul 

305 2115, de 
19/07/2011 

IG200803 Pinto Bandeira IP 07/10/08 Associação dos 
Produtores de Vinhos 
Finos de Pinto 
Bandeira 

BR Mista Vinhos tinto, brancos e 
espumantes 

395 2062, de 
13/07/2010 

IG200804 Conegliano DO 18/11/08 Consorzio Tutela Vino 
Prosecco di 
Conegliano-
Valdobbiadene 

IT Nominativa Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene 

305 2040, de 
09/02/2010 

IG200901 Pelotas IP 12/03/09 Associação dos 
Produtores de Doces 
de Pelotas 

BR Mista Doces tradicionais e 
confeitaria de frutas 

373 2118, de 
09/08/2011 

IG200902 Região do 
Jalapão do 
Estado do 

IP 18/05/09 Associação dos 
Artesãos em Capim 
Dourado da Região do 

BR Mista Artesanato em Capim 
Dourado 

373 2114 de 
12/07/2011 

https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/f85fdee4e970935639f525c58da0b558
https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/0b3f4eddba345139942efa6c3db6eb74


Tocantins Jalapão do Estado de 
Tocantins 

IG200903 Norte Pioneiro 
do Paraná 

IP 18/05/09 Associação dos Cafés 
Especiais do Norte 
Pioneiro do Paraná 

BR Mista Café verde em grão e 
industrializado em grão ou 
moído 

305 2116, de 
26/07/2011 

IG200904 Paraíba IP 27/07/09 Cooperativa de 
produção textil de afins 
do algodão 

BR Mista Têxteis de algodão 
naturalmente colorido 

305 2070, de 
08/09/2010 

IG200905 Douro DO 20/10/09 Instituto dos Vinhos do 
Douro e Porto 

PT Nominativa Vinho 335 2075, de 
13/10/2010 

IG200906 Porto DO 20/10/09 Instituto dos Vinhos do 
Douro e Porto 

PT Nominativa Vinho generoso (vinho 
licoroso) 

325 2079, de 
09/11/2010 

IG200907 Região da 
Costa Negra 

DO 20/10/09 Associação dos 
Carcinicultores da 
Costa Negra 

BR Mista Camarão 373 2118, de 
09/08/2011 

IG200908 Região de 
Salinas 

IP 22/12/09 Associação dos 
Produtores de 
Cachaça de Salinas  

BR Mista Aguardente de cana tipo 
Cachaça 

335 2110, de 
14/06/2011 

IG200909 Floresta do Rio 
Doce 

IP 22/12/09 Associação dos 
Cacauicultores de 
Linhares 

BR Nominativa Cacau em amêndoas 305 2114 de 
12/07/2011 

IG200910 Barbaresco DO 24/12/09 Consorzio di Tutela 
Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Roero 

IT Nominativa Vinho 305 2072, de 
21/09/2010 

IG200911 Barolo DO 24/12/09 Consorzio di Tutela 
Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Roero 

IT Nominativa Vinho 305 2072, de 
21/09/2010 

IG201001 Serro IP 16/04/10 Associação do 
Produtores Artesanais 
do Queijo do Serro 

BR Mista Queijo minas artesanal do 
serro 

335 2113 de 
05/07/2011 

IG201002 Canastra IP 16/04/10 Associação do 
Produtores do Queijo 
Canastra 

BR Nominativa Queijo canastra 305 2116, de 
26/07/2011 

IG201003 Goiabeiras IP 19/05/10 Associação das 
Paneleiras de 
Goiabeiras – APG 

BR Mista Panelas de barro 373 2116 de 
26/07/2011 

IG201004 Região Pedra 
Carijó Paduana 

DO 23/06/10 Sindicato de Extração 
e Aparelhamento de 
Ganaisses no 
Noroeste do Estado do 
Rio de Janeiro - 
SINDGNAISSES 

BR Nominativa Gnaisse fitado milonítico de 
coloração branca com pontos 
de vermelhos de diâmetro 
geral inferior a 1 cm. Nas 
pedreiras é feito o 
desplacamento da rocha em 
lajes brutas de 50x50x8cm. 
Nas serrarias estas lajes são 
beneficiadas produzindo as 
lajinhas comercializadas 

305 2115 de 
19/07/2011 

IG201005 Região Pedra 
Madeira 
Paduana 

DO 23/06/10 Sindicato de Extração 
e Aparelhamento de 
Ganaisses no 
Noroeste do Estado do 
Rio de Janeiro - 
SINDGNAISSES 

BR Nominativa Gnaisse fitado milonítico de 
coloração clara com quatro 
variedades de cor: branca, 
rosa, verde e amarela. Nas 
pedreiras é feito o 
desplacamento da rocha em 
lajes brutas de 50x50x8cm. 
Nas serrarias estas lajes são 
beneficiadas produzindo as 
lajinhas comercializadas 

305 2087, de 
04/01/2011 

IG201006 Região Pedra 
Cinza Paduana 

DO 23/06/10 Sindicato de Extração 
e Aparelhamento de 
Ganaisses no 
Noroeste do Estado do 
Rio de Janeiro - 
SINDGNAISSES 

BR Nominativa Gnaisse fitado milonítico de 
coloração cinza possuindo 3 
variedades: “Olho de pombo”, 
“Pinta Rosa” e “Granito Fino”. 
Nas pedreiras é feito o 
desplacamento da rocha em 
lajes brutas de 50x50x8cm. 
Nas serrarias estas lajes são 

305 2087, de 
04/01/2011 

https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/4970c90297bd96ba48c967e6beea8d5e
https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/e88a201e5405a101dfb99dff114ad206
https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/cf56c611a4e49f62cd7c7daa825e2168
https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/850a3f4eeee5d51fdc386d2c36f31386
https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/00e261b21d1f4e2fbac081f69351b9be
https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/resolveUid/8ff1580ce6c9fa9c3142a23ae4f88810


beneficiadas produzindo as 
lajinhas comercializadas 

IG201007 Cachoeiro de 
Itapemirim 

IP 14/07/10 Centro Tecnológico do 
Mármore e Granito – 
CETEMAG 

BR Mista Mármore 305 2087, de 
04/01/2011 

IG201008 Vale dos 
Vinhedos 

DO 16/08/10 Ass. Produtores de 
Vinhos Finos do Vale 
dos Vinhedos - 
APROVALE  

BR Nominativa Vinhos e espumantes 335 2087, de 
04/01/2011 

IG201009 Vale da Uva 
Goeth 

IP 18/08/10 Ass. dos Produtores 
da Uva e do Vinho 
Goethe – 
PROGOETHE 

BR Mista Vinho de uva goethe 305 2094, de 
22/02/2011 

IG201010 São João del-
Rei 

IP 15/09/10 Associação dos 
Artesãos de Peças em 
Estanho de São João 
del-Rei 

BR Mista Peças artesanais em Estanho 305 2094, de 
22/02/2011 

IG201011 Cerrado 
Mineiro 

DO 11/11/10 Federação dos 
Cafeicultores do 
Cerrado 

BR Mista Café verde em grão e 
industrializado em grão ou 
moído 

305 2094, de 
22/02/2011 

IG201012 Calçados de 
Franca 

IP 25/11/10 Sindicato das 
Industrias de Calçados 
de Franca 

BR Mista Calçados 305 2115 de 
19/07/2011 

IG201013 Porto DO 27/11/10 Instituto dos Vinhos do 
Douro e Porto 

PT Nominativa Vinho generoso (vinho 
licoroso) 

335 2100, de 
05/04/2011 

IG201014 Pedro II IP 17/12/10 IGO PEDRO II BR Mista Opala preciosa de Pedro II e 
Joias artesanais de opalas de 
Pedro II 

335 2118, de 
09/08/2011 

IG201101 Manguezais de 
Alagoas 

DO 29/03/11 União dos Produtores 
de Própolis Vermelha 
do Estado de Alagoas 

BR Mista Própolis Vermelha Depositado   

 
Nota: Os pedidos ainda não publicados não podem ser objeto de fotocópia, salvo pelo próprio requerente ou pelo procurador constituído. 
 

 
 
 
  

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NACIONAIS REGISTRADAS (INPI) 

Informações sobre as Indicações Geográficas nacionais concedidas pelo INPI. A proteção de uma 

Indicação Geográfica no Brasil se aperfeiçoa com o registro junto ao INPI, seja ela nacional ou estrangeira. As 

Indicações Geográficas brasileiras já concedidas pelo INPI, listadas em ordem cronológica crescente de 

entrada do pedido de registro, são: 
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